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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
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1. Geneesmiddelen die in het VK met betrekking tot Noord-Ierland, Cyprus, 
Ierland en Malta verkrijgbaar worden gesteld ***I

Voorstel voor een richtlijn (COM(2021)0997 - C9-0475/2021 - 2021/0431(COD))

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

gehele tekst 1 PPE, S&D, ID, 
Verts/ALE,
The Left

+

voorstel van de Commissie HS + 547, 0, 4

ontwerpwetgevings-
resolutie

2 PPE, S&D,
Verts/ALE,
The Left

+

2. Geneesmiddelen voor onderzoek die in het VK met betrekking tot Noord-
Ierland, Cyprus, Ierland en Malta beschikbaar zijn gesteld ***I

Voorstel voor een verordening (COM(2021)0998 - C9-0476/2021 - 2021/0432(COD))

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

gehele tekst 1 PPE, S&D, ID, 
Verts/ALE, 
The Left

+

voorstel van de Commissie HS + 555, 0, 3

ontwerpwetgevings-
resolutie

2 PPE, S&D,
Verts/ALE,
The Left

+

3. Verhoging van de voorfinanciering uit React-EU ***I

Voorstel voor een verordening (COM(2022)0145 - C9-0132/2022 - 2022/0096(COD))

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

voorstel van de 
Commissie

HS + 549, 1, 8
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4. Gasopslag ***I

Voorstel voor een verordening (COM(2022)0135 - C9-0126/2022 - 2022/0090(COD))

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

voorstel van de 
Commissie

HS + 516, 25, 15

5. EU-bescherming van kinderen en jongeren die vanwege de oorlog in 
Oekraïne op de vlucht zijn

Ontwerpresoluties: B9-0207/2022, B9-0212/2022, B9-0213/2022

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

Ontwerpresolutie B9-0207/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 1 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 494, 31, 29

§ 8 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 474, 34, 7

§ 9 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 522, 30, 3

na § 12 2 Verts/ALE,
The Left

HS + 326, 202, 20

§ 20 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 494, 46, 18

so

1/HS + 457, 64, 34

na § 20 1 S&D,
Verts/ALE,
The Left

2/HS + 406, 105, 43

§ 23 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 500, 38, 20

§ 26 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 428, 85, 41

§ 31 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 492, 41, 25

§ 38 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 504, 48, 6

§ 42 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 453, 101, 7
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 43 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 464, 51, 44

§ 44 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 471, 48, 39

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 509, 3, 47

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0212/2022 ID ↓

B9-0213/2022 ECR ↓

Verzoeken om hoofdelijke stemming
S&D: amendement 1; medeondertekende ontwerpresolutie (gehele tekst)
The Left amendementen 1, 2; medeondertekende ontwerpresolutie (gehele tekst)

Verzoeken om aparte stemming
PPE: § 26
ECR: §§ 1, 8, 9, 20, 23, 26, 31, 38, 42, 43, 44

Verzoeken om stemming in onderdelen
ID:
amendement 1
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “ernstige beperkingen in transit-lidstaten en 

lidstaten waar vluchtelingen worden opgenomen, te ondervangen en”
2e deel deze woorden

Diversen
Nathalie Colin-Oesterlé, Nuno Melo, Moritz Körner en Isabel Wiseler-Lima ondersteunen 
ontwerpresolutie B9-0207/2022 eveneens.

6. Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 24 en 25 maart 
2022: onder meer over de recentste ontwikkelingen in de oorlog tegen 
Oekraïne en de EU-sancties tegen Rusland en de tenuitvoerlegging 
daarvan

Ontwerpresoluties: B9-0197/2022, B9-0200/2022, B9-0201/2022, B9-0203/2022, B9-0210/2022, 
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B9-0211/2022

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0197/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, leden)

§ 1 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 547, 3, 5

§ 2 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 547, 1, 8

na § 2 31 The Left HS - 142, 381, 36

2 ECR +§ 3

§ oorspronkelijk
e tekst

HS ↓

so

1/HS + 489, 37, 27

2/HS + 456, 44, 51

§ 4 § oorspronkelijk
e tekst

3 +

§ 5 11 S&D +

14 The Left HS - 197, 327, 30na § 5

15 The Left HS - 83, 442, 31

so

1/HS + 535, 7, 15

2/HS + 496, 36, 21

§ 7 § oorspronkelijk
e tekst

3/HS + 521, 12, 21

§ 8 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 545, 2, 5

32 The Left -

so

1 +

2/HS + 512, 26, 17

3/HS + 518, 9, 21

4/HS + 494, 35, 22

§ 9

§ oorspronkelijk
e tekst

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

na § 9 16 The Left HS + 404, 144, 8

na § 10 27 The Left HS - 33, 514, 11

so

1 +

na § 13 3 ECR

2/ES + 420, 116, 18

so

1 +

§ 14 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

6=
7=

10=

Verts/ALE
leden
Renew

HS + 413, 93, 46

so

1/HS ↓

2/HS ↓

3/HS ↓

4/HS ↓

5/HS ↓

6/HS ↓

§ 15

§ oorspronkelijk
e tekst

7/HS ↓

9 Verts/ALE -

33 The Left -

so

1/HS + 547, 2, 5

§ 16

§ oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1 +

§ 17 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

sona § 17 17 The Left

1/HS - 119, 422, 16
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2/HS ↓

§ 20 22 The Left HS - 200, 314, 41

18 The Left HS - 240, 294, 22

so

1/HS + 418, 61, 76

19 The Left

2/HS + 412, 70, 71

so

1/HS - 214, 320, 25

20 The Left

2/HS - 156, 311, 89

na § 20

21 The Left HS - 124, 395, 38

so

1/HS + 504, 49, 5

§ 21 12 S&D

2/HS + 337, 199, 20

4 ECR +

so

1/HS - 213, 273, 67

28 The Left

2/HS ↓

so

1/HS - 133, 411, 13

na § 21

29 The Left

2/HS ↓

na § 22 23 The Left HS - 209, 250, 101

na § 24 24 The Left HS + 323, 224, 12

§ 25 5 Verts/ALE HS - 258, 275, 22

§ 27 8 Renew +

13 The Left HS - 47, 397, 115

so

1/HS - 147, 407, 7

na overw F

25 The Left

2/HS - 59, 460, 38
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

26 The Left HS - 196, 307, 57

1 ECR +na overw H

30 The Left HS - 224, 305, 31

overw I § oorspronkelijk
e tekst

as +

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 513, 22, 19

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0197/2022 Verts/ALE ↓

B9-0200/2022 PPE ↓

B9-0201/2022 The Left ↓

B9-0203/2022 Renew ↓

B9-0210/2022 S&D ↓

B9-0211/2022 ECR ↓

Verzoeken om hoofdelijke stemming
PPE: eindstemming
ECR: amendementen 6, 7, 10
The Left: §§ 1, 2; amendementen 5, 6, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31
ID: §§ 1, 3, 8; amendementen 6, 7, 10

Verzoeken om aparte stemming
S&D: overweging I
ID: §§ 4, 7

Verzoeken om stemming in onderdelen
The Left:
§ 4
1e deel “herhaalt dat de leveringen van wapens moeten doorgaan en opgevoerd moeten 

worden om Oekraïne in staat te stellen zich doeltreffend te verdedigen;” zonder 
de woorden “en opgevoerd moeten worden”

2e deel “en opgevoerd moeten worden”
3e deel “herhaalt zijn steun voor alle defensieve hulp aan de Oekraïense strijdkrachten die 

individueel door de lidstaten en gezamenlijk via de Europese Vredesfaciliteit (EPF) 
wordt verleend; is ingenomen met het besluit om de bijstand aan Oekraïne via de 
Europese Vredesfaciliteit te verhogen met nog eens 500 miljoen EUR, en dringt 
aan op een verdere verhoging van concrete bijdragen voor de dringende 
versterking van de Oekraïense defensiecapaciteiten, zowel bilateraal als in het 
kader van de EPF;”

§ 7
1e deel “betuigt zijn onverdeelde solidariteit met de bevolking van Oekraïne en haar 

sterke aspiratie om het land om te vormen tot een democratische en welvarende 
Europese staat; neemt kennis van de wil van Oekraïne om deel uit te maken van 
het Europese project, zoals blijkt uit zijn op 28 februari 2022 ingediende aanvraag 
van EU lidmaatschap;”
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2e deel “herhaalt zijn verzoek aan de EU-instellingen om te werken aan de toekenning 
aan Oekraïne van de status van kandidaat-lidstaat, als duidelijk politiek signaal 
van hun inzet, overeenkomstig artikel 49 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie en op basis van verdienste, en in de tussentijd te blijven werken 
aan de integratie van Oekraïne in de interne markt van de EU in 
overeenstemming met de associatieovereenkomst;”

3e deel “is ingenomen met de Verklaring van Versailles van de Europese Raad, waarin 
staat dat Oekraïne lid is van onze Europese familie;”

§ 9
1e deel “is verheugd over de snelle aanneming van sancties door de Raad en prijst de 

eensgezindheid van de EU-instellingen en de lidstaten in hun reactie op de aanval 
van Rusland op Oekraïne, alsook het hoge niveau van coördinatie tussen de G7;”

2e deel “roept alle partners, met name de kandidaat-lidstaten en de potentiële kandidaat-
lidstaten, op zich als partij bij de sanctiepakketten aan te sluiten;”

3e deel “verwelkomt de pas opgerichte Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) Task 
Force, die tot doel heeft de werkzaamheden van de EU, de G7 en Australië op het 
gebied van sancties tegen Russische en Belarussische oligarchen te coördineren;”

4e deel “verzoekt de Europese Dienst voor extern optreden en de Commissie hun 
contacten te intensiveren met landen die zich nog niet bij de EU hebben 
aangesloten door sancties tegen de Russische Federatie in te voeren, met 
gebruikmaking van de invloed van de EU en het volledige scala van de hun ter 
beschikking staande instrumenten om dat doel te bereiken, en door zo nodig 
ondersteuning te bieden; betreurt het feit dat bepaalde kandidaat-lidstaten zich 
niet bij de sancties van de EU hebben aangesloten; dringt aan op de opstelling 
van een duidelijk actieplan ten aanzien van niet-EU-landen die het ontwijken van 
sancties door de Russische Federatie vergemakkelijken;”

5e deel “dringt er bij de Raad op aan bijkomende, strenge sancties vast te stellen die een 
weerspiegeling zijn van de ongebreidelde escalatie van de Russische agressie en 
de schokkende wreedheden van de Russische strijdkrachten, die ontegenzeglijk 
oorlogsmisdaden vormen;”

PPE:
amendement 12
1e deel “roept op tot de instelling van een solidariteitsmechanisme van de EU om de 

economische en sociale gevolgen van de oorlog van Rusland tegen Oekraïne en 
van de opgelegde sancties op te vangen; wijst erop dat de doeltreffende sancties 
tegen de Russische Federatie en de stroom van miljoenen vluchtelingen die 
Oekraïne ontvluchten als gevolg van de Russische agressie en invasie, leiden tot 
onvermijdelijke economische en sociale uitdagingen in de hele EU en haar 
lidstaten;”

2e deel “dringt aan op compenserende maatregelen en alternatieve leveringen van 
goederen en energiebronnen om deze negatieve gevolgen te beperken, alsook op 
effectieve maatregelen tegen onaanvaardbare speculatie die deze nog verergert, 
onder meer door lering te trekken uit de succesvolle maatregelen die de EU heeft 
genomen als reactie op de COVID-19-pandemie;”

ID:
§ 14
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “onder meer door, in overleg met de 

gelijkgestemde internationale partners van de EU, alle banken van de Russische 
Federatie uit te sluiten van het betaalsysteem Swift en”

2e deel deze woorden
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§ 16
1e deel “benadrukt nogmaals het feit dat het belangrijk is energiebronnen, technologieën 

en aanvoerroutes te diversifiëren, naast verdere investeringen in energie-
efficiëntie,”

2e deel “hernieuwbare energie, oplossingen voor gas- en elektriciteitsopslag en duurzame 
langetermijninvesteringen in overeenstemming met de Europese Green Deal; 
benadrukt dat het belangrijk is duurzame energieleveringen te waarborgen van de 
handelspartners van de EU door middel van de bestaande en toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten, om de afhankelijkheid van de EU van Rusland, met 
name voor grondstoffen, verder te verminderen; dringt voorts aan op de 
totstandbrenging van gemeenschappelijke strategische energiereserves en 
energieaankoopmechanismen op EU-niveau om de energiezekerheid te vergroten 
en tegelijkertijd de externe energieafhankelijkheid en de prijsvolatiliteit te 
verminderen; roept op om te gaan werken aan de oprichting van een gasunie, op 
basis van de gezamenlijke aankoop van gas door de lidstaten;”

§ 17
1e deel “dringt er bij de lidstaten op aan de samenwerking met Russische bedrijven bij 

bestaande en nieuwe nucleaire projecten te beëindigen, onder meer in Finland, 
Hongarije en Bulgarije, waar Russische deskundigen door westerse kunnen 
worden vervangen, en geleidelijk een eind te maken aan het gebruik van de 
diensten van Rosatom; roept op tot beëindiging van de wetenschappelijke 
samenwerking met Russische energiebedrijven, zoals Rosatom, en andere 
relevante Russische wetenschappelijke entiteiten;”

2e deel “vraagt dat de sancties tegen Belarus in overeenstemming worden gebracht met 
de sancties tegen Rusland om eventuele mazen te dichten die Poetin in staat 
stellen de hulp van Loekasjenko te gebruiken om sancties te omzeilen;”

Verts/ALE:
amendement 3
1e deel “wijst erop dat de belastinginkomsten van Ruslands grootste buitenlandse 

ondernemingen een aanzienlijk deel van de begroting van Rusland 
vertegenwoordigen en naar schatting goed zijn voor een derde van de militaire 
uitgaven; verwelkomt in dit verband het besluit van talrijke westerse bedrijven om 
te weigeren zaken te doen in Rusland of er hun producten en diensten te leveren; 
roept particuliere ondernemingen op hun investeringen uit Rusland terug te 
trekken, hun productie uit Rusland terug te halen, en lopende contracten op te 
zeggen;”

2e deel “roept grote IT-bedrijven op om gebruikers in Rusland de toegang tot hun 
producten, diensten en besturingssystemen grotendeels of volledig te 
ontzeggen;”

amendement 17
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “de aardgas-, olie- en elektriciteitsprijzen op 

Europees niveau onmiddellijk te bevriezen om”
2e deel deze woorden

amendement 19
1e deel “verzoekt de EU om in het kader van de onderhandelingen over het 

wetgevingspakket inzake het witwassen van geld en de bestrijding van de 
financiering van terrorisme de financiële transparantie snel te vergroten, alle 
mazen te dichten die bedoeld zijn om de uiteindelijke gerechtigden te verbergen, 
en ervoor te zorgen dat alle tegoeden die door Russische oligarchen in de Unie 
worden aangehouden, in beslag worden genomen;”

2e deel “dringt er in dit verband op aan dat alle financiële instellingen in niet-EU-landen 
die zich bezighouden met het witwassen van geld of dit mogelijk maken, op een 
zwarte lijst worden geplaatst”

amendement 20
1e deel “dringt aan op het opzetten van een mondiaal financieel register (GFR) met 

informatie over vermogen, vastgoed, financiële activa en uiteindelijke eigendom 
van activa;”

2e deel “eist dat Europese belastingparadijzen volledig meewerken aan het opzetten van 
het GFR en dat de EU sancties oplegt aan belastingparadijzen in de EU die 
weigeren samen te werken;”
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amendement 25
1e deel “overwegende dat Rusland de extreemste inkomensongelijkheid in Europa kent, 

en dat de rijkste 10 % van de Russische inwoners ongeveer 74 % van de totale 
rijkdom bezit; overwegende dat een groot deel van de rijkdom zich in offshore 
belastingparadijzen bevindt;”

2e deel “overwegende dat de aan Rusland opgelegde sancties niet alleen gericht zijn 
tegen de verantwoordelijken voor de oorlog, maar waarschijnlijk een onevenredig 
groot effect zullen hebben op spaarders, loontrekkenden en gepensioneerden in 
Rusland en zullen leiden tot een lagere levensstandaard en economische 
ontberingen voor de gehele Russische bevolking;”

amendement 28
1e deel “benadrukt dat veel mensen in Europa zich reeds vóór de oorlog in Oekraïne in 

een precaire en kwetsbare situatie bevonden en waarschuwt dat de inflatie als 
gevolg van de oorlog en de sancties, met name de stijgende voedsel- en 
energieprijzen, de situatie voor die mensen ondraaglijk zal maken; roept de 
lidstaten van de EU op de getroffen personen adequate financiële steun te 
verlenen tegen energiearmoede (gas, olie en elektriciteit), voedseltekorten en 
stijgende huizenprijzen;”

2e deel “roept de lidstaten op dergelijke maatregelen te financieren door middel van een 
forse belasting op de onvoorziene winsten van energiebedrijven;”

amendement 29
1e deel gehele tekst zonder het woord: “totale”
2e deel dit woord

ECR, The Left, ID:
§ 15
1e deel “roept op om zo snel mogelijk een volledig embargo op de Russische invoer van 

olie, kolen, kernbrandstof en gas in te stellen, Nordstream 1 en 2 volledig af te 
sluiten, en een plan voor te leggen om de continuïteit van de energievoorziening 
van de EU op de korte termijn te blijven garanderen;” zonder de woorden “zo snel 
mogelijk”, “een volledig embargo op de Russische invoer van olie, kolen, 
kernbrandstof en gas in te stellen”, “Nordstream 1 en 2 volledig af te sluiten”

2e deel “een volledig embargo op de Russische invoer van olie, kolen, kernbrandstof en 
gas in te stellen”

3e deel “zo snel mogelijk”
4e deel “Nordstream 1 en 2 volledig af te sluiten” zonder de woorden “1 en”
5e deel “1 en”
6e deel “roept de Commissie, de Europese Dienst voor extern optreden en de lidstaten op 

een alomvattend actieplan voor de EU op te stellen voor verdere sancties en 
duidelijk te communiceren over rode lijnen en maatregelen om de sancties af te 
bouwen ingeval Rusland stappen onderneemt om de onafhankelijkheid, 
soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne binnen zijn internationaal 
erkende grenzen te herstellen en zijn troepen volledig van het grondgebied van 
Oekraïne terugtrekt;” zonder de woorden “een alomvattend actieplan voor de EU 
op te stellen voor verdere sancties en”

7e deel “een alomvattend actieplan voor de EU op te stellen voor verdere sancties en”
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7. Het Schengenevaluatiemechanisme *

Verslag: Sara Skyttedal (A9-0054/2022)

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

amendementen van 
de bevoegde 

commissie - stemming 
en bloc

1-21, 
23-32, 
35-44, 
46-77, 
79-85

commissie +

art 1, § 2, punt b bis 89 ID HS - 101, 428, 12

92 ECR HS - 102, 445, 8

22 commissie +

art 1, § 3

90 ID HS ↓

art 3, § 2 93 ECR HS - 97, 457, 5

art 4, § 2, inleidend 
gedeelte

94 ECR HS - 88, 460, 5

art 1, § 2, punt a bis 91 ID HS - 106, 443, 4

95S ECR HS - 91, 461, 5art. 4, § 2, punt b

33 commissie +

art 4, alinea 2, punt c 96S ECR HS - 93, 450, 11

art 4, § 2, punt c 34 commissie +

97 ECR HS - 95, 451, 5art 12, § 1, alinea 2

45 commissie +

art 16, § 1, alinea 1 98 ECR HS - 96, 452, 7

86 The Left HS - 103, 443, 3art 23, § 7, alinea 1

78 commissie +

87 ID HS - 89, 448, 14na overw 1

88 ID HS - 98, 449, 5

voorstel van de Commissie HS + 427, 102, 24

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ID: amendementen 87 - 89
ECR: amendementen 86 - 98
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8. De mensenrechtensituatie in Noord-Korea, met inbegrip van de vervolging 
van religieuze minderheden

Ontwerpresoluties: B9-0183/2022, B9-0184/2022, B9-0193/2022, B9-0194/2022, B9-0195/2022, 
B9-0196/2022

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0183/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, leden)

so

1 +

2 +

§ 9 § oorspronkelijk
e tekst

3 +

so

1 +

§ 15 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

ontwerpresolutie (gehele tekst) +

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0183/2022 The Left ↓

B9-0184/2022 Verts/ALE ↓

B9-0193/2022 Renew ↓

B9-0194/2022 S&D ↓

B9-0195/2022 PPE ↓

B9-0196/2022 ECR ↓

Verzoeken om stemming in onderdelen
The Left:
§ 9
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “verzoekt alle VN-leden de huidige sancties van 

de VN-Veiligheidsraad volledig ten uitvoer te leggen” en “dringt erop aan dat de 
Raad in het kader van de wereldwijde EU-sanctieregeling voor de mensenrechten 
zware aanvullende mensenrechtensancties vaststelt tegen personen die 
verantwoordelijk zijn voor deze schendingen;”

2e deel “verzoekt alle VN-leden de huidige sancties van de VN-Veiligheidsraad volledig 
ten uitvoer te leggen”

3e deel “dringt erop aan dat de Raad in het kader van de wereldwijde EU-sanctieregeling 
voor de mensenrechten zware aanvullende mensenrechtensancties vaststelt 
tegen personen die verantwoordelijk zijn voor deze schendingen;”
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§ 15
1e deel “is ingenomen met de sanctieregeling van de EU en met het feit dat de EU zich 

bereid verklaard heeft om zinvolle diplomatieke processen te ondersteunen; 
moedigt de EU en de lidstaten aan een strategie te ontwikkelen ter aanvulling van 
de sanctieregeling van de EU, in overeenstemming met de mondiale EU-strategie”

2e deel “en rekening houdend met de hervatting van de politieke dialoog met Noord-
Korea wanneer de tijd rijp is, zodat initiatieven op het gebied van mensenrechten, 
denuclearisering en vrede geïntegreerd kunnen worden in de gesprekken tussen 
de EU en de DVK;”

Diversen
Esther de Lange ondersteunt ontwerpresolutie B9-0195/2022 eveneens.
Andrey Kovatchev ondersteunt gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0183/2022 eveneens.

9. De situatie van de rechtsstaat en de mensenrechten in de Republiek 
Guatemala

Ontwerpresoluties: B9-0179/2022, B9-0180/2022, B9-0182/2022, B9-0187/2022, B9-0190/2022, 
B9-0191/2022

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

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0179/2022 PPE ES - 190, 309, 46

B9-0180/2022 The Left -

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0182/2022
(S&D, Renew, Verts/ALE, leden)

1 The Left -na § 8

2 The Left -

na § 12 3 The Left -

ontwerpresolutie (gehele tekst) +

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0182/2022 Verts/ALE ↓

B9-0187/2022 Renew ↓

B9-0190/2022 S&D ↓

B9-0191/2022 ECR ↓

Diversen
Andrey Kovatchev ondersteunt gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0182/2022 eveneens.
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10. Toenemende repressie in Rusland, waaronder de zaak-Aleksej Navalny

Ontwerpresoluties: B9-0181/2022, B9-0185/2022, B9-0186/2022, B9-0188/2022, B9-0192/2022, 
B9-0214/2022

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0181/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, leden)

§ 1 3 The Left -

na § 5 § oorspronkelijk
e tekst

+ mondeling 
amendement

§ 7 § oorspronkelijk
e tekst

+

so

1 +

§ 8 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1/HS + 524, 4, 5

§ 10 § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 422, 80, 27

§ 14 § oorspronkelijk
e tekst

+

§ 15 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 497, 11, 24

1 The Left -§ 18

8 ECR -

§ 19 4 The Left ES - 239, 279, 16

5 The Left -§ 20

9 ECR -

§ 23 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 347, 152, 24

§ 24 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 357, 107, 56

so

1/HS + 265, 237, 25

7 ECR

2/HS - 76, 426, 24

§ 26

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

1 ↓e tekst

2 ↓

na overw A 6 ECR HS - 249, 269, 8

overw D 2 The Left -

ontwerpresolutie (gehele tekst) +

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0181/2022 The Left ↓

B9-0185/2022 Verts/ALE ↓

B9-0186/2022 Renew ↓

B9-0188/2022 S&D ↓

B9-0192/2022 ECR ↓

B9-0214/2022 PPE ↓

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ECR: amendementen 6, 7
The Left: §§ 15, 23, 24

Verzoeken om aparte stemming
The Left: §§ 7, 14

Verzoeken om stemming in onderdelen
Verts/ALE:
amendement 7
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “verzoekt de lidstaten instellingen die banden 

hebben met de staat te sluiten en te verbieden, bijvoorbeeld het netwerk van de 
Russische Centra voor Wetenschap en Cultuur, alsook organisaties en 
verenigingen van de Russische diaspora, die onder auspiciën en leiding van 
Russische diplomatieke missies opereren en Russische propaganda bevorderen en 
desinformatie verspreiden;”

2e deel deze woorden

ECR:
§ 10
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “activisten die zich inzetten voor de seksuele en 

reproductieve gezondheid en rechten”
2e deel deze woorden

The Left:
§ 8
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “het Sovjetregime en”
2e deel deze woorden

§ 26
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “die zich kritiek uitlaten over het regime en 

daarom”
2e deel deze woorden
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Diversen
Andrey Kovatchev ondersteunt gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0181/2022 eveneens.
Petras Auštrevičius diende het volgende mondelinge amendement tot invoeging van een 
nieuwe paragraaf na paragraaf 5 in:
“veroordeelt de rol van Patriarch Kirill van Moskou, hoofd van de Russisch-orthodoxe kerk, 
omdat hij de Russische oorlog tegen Oekraïne theologisch legitimeert; looft de moed van de 
300 priesters van de Russisch-orthodoxe kerk die een brief hebben ondertekend waarin ze de 
agressie veroordelen, de beproeving betreuren die de Oekraïense bevolking moet doorstaan, en 
vragen “de oorlog te beëindigen”;”

11. Recht op reparatie

Ontwerpresolutie: B9-0175/2022

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

Ontwerpresolutie B9-0175/2022
(commissie IMCO)

so

1 +

§ 2 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

na § 3 1 ECR HS - 232, 265, 26

so

1 +

§ 11 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1 +

2 +

§ 17 § oorspronkelijk
e tekst

3 +

§ 20 2 ECR HS - 210, 289, 23

so

1 +

overw A § oorspronkelijk
e tekst

2 +

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 509, 3, 13

Verzoeken om hoofdelijke stemming
S&D: amendementen 1, 2; ontwerpresolutie (gehele tekst)
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Verzoeken om stemming in onderdelen
ID:
§ 2
1e deel “benadrukt dat het initiatief voor het recht op reparatie evenredig, empirisch 

onderbouwd en kostenefficiënt moet zijn, en een evenwicht moet vinden tussen 
de beginselen van duurzaamheid, consumentenbescherming en een sterk 
concurrerende sociale markteconomie, zodat alle belanghebbenden de kansen 
kunnen benutten”

2e deel “die de groene transitie biedt;”

§ 11
1e deel “is van mening dat betere consumentenvoorlichting over de repareerbaarheid van 

producten van cruciaal belang is om de consument in staat te stellen een 
actievere rol te spelen in de circulaire economie; is van mening dat betere 
consumentenvoorlichting de consument in staat zou stellen beter geïnformeerde 
aankoopbeslissingen te nemen, wat zou kunnen leiden tot een groter aanbod van 
repareerbare producten; is dan ook ingenomen met het aangekondigde initiatief 
van de Commissie om de consument een grotere rol te geven”

2e deel “bij de groene transitie;”

§ 17
1e deel “dringt er bij de Commissie op aan een wetgevingsvoorstel in te dienen om de 

toepassing van groene openbare aanbestedingen aan te moedigen;”
2e deel “is van oordeel dat hergebruikte, gerepareerde, gereviseerde en gerenoveerde 

producten en andere energie- en hulpbronnenefficiënte producten en 
toepassingen die de milieueffecten van producten en toepassingen gedurende 
hun hele levenscyclus tot een minimum beperken, de standaardkeuze moeten zijn 
bij alle openbare aanbestedingen, overeenkomstig de doelstellingen van de 
Europese Green Deal, en dat indien zij niet de voorkeur krijgen, het pas toe of leg 
uit-beginsel moet gelden;” zonder de woorden “overeenkomstig de doelstellingen 
van de Europese Green Deal”

3e deel “overeenkomstig de doelstellingen van de Europese Green Deal”

overweging A
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “de agenda voor” en “in het kader van de 

Europese Green Deal”
2e deel deze woorden

12. Raming van de ontvangsten en uitgaven van het Europees Parlement voor 
het begrotingsjaar 2023

Verslag: Niclas Herbst (A9-0087/2022)

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

§ 2 2 ID -

na § 2 3 ID HS - 81, 395, 35

§ 13 4 ID HS - 76, 407, 32

na § 13 5 ID -

§ 16 6 ID -

so§ 28 § oorspronkelijk
e tekst

1 +
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2 +

na § 30 1 The Left ES - 144, 268, 96

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 337, 119, 38

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ID: amendementen 3, 4

Verzoeken om stemming in onderdelen
Renew, PPE:
§ 28
1e deel “herinnert aan de steun van een meerderheid van het Parlement voor één enkele 

zetel;”
2e deel “herhaalt dat er oplossingen moeten worden gevonden om de parlementaire 

institutionele werkzaamheden, de financiële lasten en de koolstofvoetafdruk te 
optimaliseren; herinnert eraan dat het Europees Parlement volgens het Verdrag 
betreffende de Europese Unie zijn zetel in Straatsburg moet hebben; merkt op dat 
voor een permanente verandering hiervan een verdragswijziging nodig is;”

13. De situatie in Afghanistan, met name de situatie van de rechten van de 
vrouw

Ontwerpresoluties: B9-0198/2022, B9-0199/2022, B9-0202/2022, B9-0204/2022, B9-0205/2022, 
B9-0206/2022

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0198/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, leden)

so

1/HS + 488, 1, 2

§ 7 § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 390, 50, 46

so

1/HS + 375, 99, 22

§ 13 § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 274, 200, 20

na § 13 6 The Left -

§ 15 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 374, 45, 75

§ 16 7 ECR -

na § 16 8 ECR -

§ 17 2 ID HS - 175, 302, 11
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1 +

§ 20 § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 258, 221, 10

§ 23 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 452, 8, 32

overw J 3 The Left -

na overw K 4 The Left -

na overw P 5 The Left HS - 31, 455, 8

overw Q § oorspronkelijk
e tekst

HS + 483, 4, 5

na overw S 1 ID HS - 70, 385, 31

ontwerpresolutie (gehele tekst) +

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0198/2022 The Left ↓

B9-0199/2022 PPE ↓

B9-0202/2022 Verts/ALE ↓

B9-0204/2022 Renew ↓

B9-0205/2022 S&D ↓

B9-0206/2022 ECR ↓

Verzoeken om hoofdelijke stemming
The Left: amendement 5; §§ 13, 23; overweging Q
ID: amendementen 1, 2; § 15

Verzoeken om aparte stemming
PPE: §§ 7, 13
ECR: §§ 13, 15
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Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
§ 7
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “reproductieve gezondheids-”
2e deel deze woorden

ID:
§ 13
1e deel “roept de EU en haar lidstaten op om personen die Afghanistan ontvluchten te 

ondersteunen en te beschermen; wijst er nogmaals op dat de rechtspositie van 
vrouwelijke Afghaanse advocaten, leiders van het maatschappelijk middenveld, 
kunstenaars, sporters en andere kwetsbare personen, met name degenen wier 
leven in gevaar is, zoals lhbtqi+‑personen, moet worden beschermd;”

2e deel “dringt aan op de invoering van een speciaal visumprogramma, betere 
hervestigingsregelingen en daadwerkelijke gegarandeerde bescherming voor 
Afghaanse vluchtelingen;”

PPE, ID:
§ 20
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “tot het vrijgeven van Afghaanse tegoeden en”
2e deel deze woorden


