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BIJLAGE
STEMMINGSUITSLAGEN

Afkortingen en tekens

+ aangenomen
- verworpen
↓ vervallen
Ing. ingetrokken
HS (..., …, ...) hoofdelijke stemming (aantal stemmen voor, aantal 

stemmen tegen, onthoudingen)
ES (..., …, ...) elektronische stemming (aantal stemmen voor, aantal 

stemmen tegen, onthoudingen)
so stemming in onderdelen
as aparte stemming
am amendement
CA compromisamendement
DD desbetreffend deel
S amendement tot schrapping
= gelijkluidende amendementen
§ lid / paragraaf
art artikel
overw overweging
OR ontwerpresolutie
GOR gezamenlijke ontwerpresolutie
1/20 lage drempel (1/20 van de leden)
1/10 middelhoge drempel (1/10 van de leden)
1/5 hoge drempel (1/5 van de leden)
Geh. S geheime stemming



P9_PV(2022)04-05(VOT)_NL.docx 2 PE 730.833

INHOUD

1. Herziening van de marktstabiliteitsreserve voor de EU-regeling voor de handel in 
emissierechten ***I .............................................................................................................3
2. Het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van 
goederen over de weg ***II .................................................................................................3
3. De toekomst van de visserij in het Kanaal, de Noordzee, de Ierse Zee en de 
Atlantische Oceaan .............................................................................................................4
4. De bescherming van de rechten van het kind in civielrechtelijke, bestuursrechtelijke 
en familierechtelijke zaken..................................................................................................4
5. Trans-Europese energie-infrastructuur ***I ..................................................................4
6. Richtsnoeren voor de begroting 2023 - Afdeling III ......................................................4
7. Gelijkwaardigheid van veldkeuringen en van bepaald in Bolivia voortgebracht 
zaaizaad ***I .......................................................................................................................6
8. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2022: aanpassing van het meerjarig 
financieel kader voor de jaren 2021-2027...........................................................................6
9. Minimumopleidingsniveau van zeevarenden (codificatie) ***I .....................................7
10. Maatregelen tegen waterverontreiniging door nitraten, met inbegrip van 
verbeteringen in de verschillende nitraatmeetsystemen in de lidstaten.............................7



P9_PV(2022)04-05(VOT)_NL.docx 3 PE 730.833

1. Herziening van de marktstabiliteitsreserve voor de EU-regeling voor de 
handel in emissierechten ***I

Verslag: Cyrus Engerer (A9-0045/2022)

Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Voorstel tot verwerping van het voorstel van de Commissie

verwerping 22 ID HS - 131, 488, 6

Ontwerp van wetgevingshandeling

amendementen van 
de bevoegde 

commissie - stemming 
en bloc

1-15
18
19

commissie +

artikel 1, alinea 1
Besluit (EU) 
2015/1814

27S
28
29

ECR -

overw 2 23 ECR -

na overw 8 20 PPE ES - 255, 349, 22

na overw 10 24 ECR -

na overw 12 21 PPE -

25 ECR -overw 14

16 commissie +

26 ECR -overw 15

17 commissie ES + 340, 279, 8

voorstel van de Commissie HS + 490, 127, 7

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ID: amendement 22

2. Het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer 
van goederen over de weg ***II

Aanbeveling voor de tweede lezing: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0041/2022)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Goedkeuring zonder stemming



P9_PV(2022)04-05(VOT)_NL.docx 4 PE 730.833

3. De toekomst van de visserij in het Kanaal, de Noordzee, de Ierse Zee en 
de Atlantische Oceaan

Verslag: Manuel Pizarro (A9-0042/2022)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

ontwerpresolutie HS + 609, 12, 5

4. De bescherming van de rechten van het kind in civielrechtelijke, 
bestuursrechtelijke en familierechtelijke zaken

Verslag: Adrián Vázquez Lázara (A9-0033/2022)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

ontwerpresolutie HS + 529, 49, 52

5. Trans-Europese energie-infrastructuur ***I

Verslag: Zdzisław Krasnodębski (A9-0269/2021)

Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 256 commissie HS + 410, 146, 72

6. Richtsnoeren voor de begroting 2023 - Afdeling III

Verslag: Nicolae Ştefănuță (A9-0062/2022)

Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na § 1 2 The Left -

na § 3 3 The Left -

4 The Left -na § 4

5 The Left -
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

6 The Left -na § 5

24 The Left HS - 95, 472, 61

§ 8 21 ECR HS - 171, 430, 27

7 The Left -na § 8

15 ID -

na § 9 8 The Left -

na § 10 9 The Left -

na § 14 10 The Left -

na § 21 22 ECR HS - 161, 450, 17

16 ID -§ 26

23 ECR HS - 157, 457, 15

so

1 +

§ 28 § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 481, 122, 28

na § 28 17 ID -

§ 30 25 The Left HS - 152, 392, 83

so

1 -

§ 31 11 The Left

2 -

na § 33 18 ID -

na § 38 12 The Left -

so

1/HS + 502, 46, 82

§ 39 § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 436, 125, 61
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na § 39 13 The Left -

§ 41 19 ID -

na § 41 14 The Left -

§ 43 20 ID -

na overw A 1 The Left -

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 463, 71, 97

Verzoeken om hoofdelijke stemming
The Left: amendementen 24, 25
ECR: amendementen 21, 22, 23
S&D: § 39
ID: amendementen 1, 3, 5

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
§ 39
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “dringt tevens aan op aanzienlijke middelen om 

de bescherming en bevordering van en universele toegang tot seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten te ondersteunen en om”

2e deel deze woorden

ID:
§ 28
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “dringt erop aan dat de Organisatie van de 

Verenigde Naties voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen in het Nabije 
Oosten (UNRWA) in 2023 ambitieuze financiering uit de EU-begroting ontvangt, 
zodat zij passende steun voor regionale stabiliteit kan verlenen en de 
weerbaarheid van Palestijnse vluchtelingen kan versterken”

2e deel deze woorden

amendement 11
1e deel “is gekant tegen de extra middelen voor militarisering, met name voor wapens, 

infrastructuur, capaciteit en militaire mobiliteit; verwerpt de huidige escalerende 
militarisering van de EU, die wordt belichaamd door het “strategisch kompas”;”

2e deel “pleit ervoor de middelen die binnen de EU-begroting bestemd zijn voor extern 
optreden (met uitzondering van officiële ontwikkelingshulp), grensbewaking en de 
uitbesteding daarvan, programma’s voor militarisering en de communautarisering 
van veiligheid over te hevelen en in te zetten voor de ondersteuning van de 
lidstaten bij het aanpakken van de economische en sociale situatie op basis van 
het beginsel van economische en sociale cohesie, dat wil zeggen op basis van de 
convergentie van economische en sociale vooruitgang;”
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7. Gelijkwaardigheid van veldkeuringen en van bepaald in Bolivia 
voortgebracht zaaizaad ***I

Verslag: Veronika Vrecionová (A9-0053/2022)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

voorstel van de 
Commissie

HS + 549, 3, 78

8. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2022: aanpassing van het 
meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027

Verslag: Karlo Ressler (A9-0051/2022)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

ontwerpresolutie HS + 596, 7, 28

9. Minimumopleidingsniveau van zeevarenden (codificatie) ***I

Verslag: Manon Aubry (A9-0080/2022)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

voorstel van de 
Commissie

HS + 623, 4, 2

10. Maatregelen tegen waterverontreiniging door nitraten, met inbegrip van 
verbeteringen in de verschillende nitraatmeetsystemen in de lidstaten

Ontwerpresolutie: B9-0176/2022

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0176/2022
(commissie PETI)

ontwerpresolutie HS + 548, 15, 65


