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as aparte stemming
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1. Overgangsbepalingen voor de verpakking en etikettering van 
diergeneesmiddelen ***I

Voorstel voor een verordening (COM(2022)0076 - C9-0054/2022 - 2022/0053(COD))

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

gehele tekst 2 PPE,
S&D,

Renew,
Verts/ALE,

ID

+

art 2 1 The Left -

voorstel van de Commissie HS + 589, 5, 2

2. De zaak van Osman Kavala in Turkije

Ontwerpresoluties: B9-0227/2022, B9-0232/2022, B9-0233/2022, B9-0237/2022, B9-0238/2022, B9-
0239/2022, B9-0246/2022

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

Ontwerpresolutie RC-B9-0227/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, leden)

§ 13 § oorspronkelijk
e tekst

as +

na § 15 1 ID HS - 79, 483, 27

ontwerpresolutie (gehele tekst) +

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0227/2022 The Left ↓

B9-0232/2022 S&D ↓

B9-0233/2022 ID ↓

B9-0237/2022 Renew ↓

B9-0238/2022 Verts/ALE ↓

B9-0239/2022 PPE ↓

B9-0246/2022 ECR ↓

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ID: amendement 1
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Verzoeken om aparte stemming
ID: § 13

3. Meldingen van aanhoudende orgaanroof in China

Ontwerpresoluties: B9-0248/2022, B9-0249/2022, B9-0250/2022, B9-0251/2022, B9-0252/2022, B9-
0253/2022, B9-0254/2022

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0250/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, leden)

§ 1 2 ECR HS + 276, 275, 33

na § 11 3 ECR HS - 159, 407, 27

overw H 1 ECR HS - 241, 320, 31

ontwerpresolutie (gehele tekst) +

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0248/2022 ID ↓

B9-0249/2022 The Left ↓

B9-0250/2022 Verts/ALE ↓

B9-0251/2022 S&D ↓

B9-0252/2022 Renew ↓

B9-0253/2022 ECR ↓

B9-0254/2022 PPE ↓

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ECR: amendementen 1, 2, 3

Diversen
Nicola Procaccini ondersteunt ontwerpresolutie B9-0253/2022 eveneens.
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4. De voortdurende aanvallen op de politieke oppositie in Cambodja

Ontwerpresoluties: B9-0226/2022, B9-0230/2022, B9-0231/2022, B9-0234/2022, B9-0236/2022, B9-
0247/2022

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0230/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, leden)

na § 4 1 The Left -

na § 9 2 The Left -

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 526, 5, 63

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0226/2022 The Left ↓

B9-0230/2022 Verts/ALE ↓

B9-0231/2022 S&D ↓

B9-0234/2022 Renew ↓

B9-0236/2022 ECR ↓

B9-0247/2022 PPE ↓

Diversen
Nicola Procaccini ondersteunt ontwerpresolutie B9-0236/2022 eveneens.

5. Mededingingsbeleid – jaarverslag 2021

Verslag: Andreas Schwab (A9-0064/2022)

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

na § 17 2 Verts/ALE HS - 141, 321, 142

§ 30 3 Verts/ALE HS - 239, 250, 111

na § 50 1 S&D HS + 492, 101, 10

§ 51 4 Verts/ALE HS - 130, 428, 44

na § 83 5 Verts/ALE HS - 133, 416, 52

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 436, 70, 95
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Verzoeken om hoofdelijke stemming
S&D: amendement 1
Verts/ALE: amendementen 2, 3, 4, 5

6. Bedreigingen voor de stabiliteit, veiligheid en democratie in West- en 
Sahel-Afrika

Ontwerpresoluties: B9-0255/2022, B9-0256/2022, B9-0257/2022, B9-0258/2022, B9-0259/2022, B9-
0260/2022

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0257/2022
(PPE, S&D, Renew, ECR, leden)

na § 3 3 The Left -

na § 4 4 The Left HS - 44, 535, 25

na § 5 5 The Left -

§ 7 6 The Left -

§ 11 7 The Left -

§ 13 15 Verts/ALE -

na § 14 8 The Left -

§ 20 9 The Left HS - 144, 440, 22

na § 21 10 The Left HS + 471, 53, 76

§ 25 16 Verts/ALE -

na § 28 11 The Left HS - 170, 398, 35

§ 34 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 525, 50, 30

overw C 12 Verts/ALE -

na overw C 1 The Left -

overw K 2 The Left -

overw AB 13 Verts/ALE -

overw AH 14 Verts/ALE -

ontwerpresolutie (gehele tekst) +
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Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0255/2022 Verts/ALE ↓

B9-0256/2022 The Left ↓

B9-0257/2022 Renew ↓

B9-0258/2022 S&D ↓

B9-0259/2022 PPE ↓

B9-0260/2022 ECR ↓

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ID: § 34
The Left: amendementen 4, 9, 10, 11

Diversen
Nicola Procaccini ondersteunt ontwerpresolutie B9-0260/2022 eveneens.

7. Lopende hoorzittingen uit hoofde van artikel 7, lid 1, VEU met betrekking 
tot Polen en Hongarije

Ontwerpresoluties: B9-0262/2022, B9-0263/2022, B9-0264/2022

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

Ontwerpresolutie B9-0263/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 1 2 ECR HS - 109, 460, 34

na § 1 3 ECR HS - 61, 463, 60

§ 9 4 ECR HS - 128, 455, 16

§ 10 5 ECR HS - 124, 457, 18

na § 10 6 ECR HS - 123, 427, 35

so

1 +

§ 11 § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 441, 137, 23

so

1/HS + 377, 162, 62

§ 14 § oorspronkelijk
e tekst

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

overw D 1 ECR HS - 134, 459, 11

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 426, 133, 37

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0262/2022 ECR ↓

B9-0264/2022 ID ↓

Verzoeken om hoofdelijke stemming
S&D: eindstemming B9-0263/2022
ECR: amendementen 1, 2, 3, 4, 5, 6; §§ 11 (2e deel), 14 (1e deel)

Verzoeken om aparte stemming
PPE: § 14

Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
§ 11
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “van Polen en”
2e deel deze woorden

§ 14
1e deel “stelt bezorgd vast dat de Commissie geen procedure van die aard heeft ingeleid 

met betrekking tot Polen, en verzoekt de Commissie om een aanvullende 
beoordeling en verdere maatregelen uit hoofde van de hierboven genoemde 
verordening;”

2e deel “betreurt bovendien dat de Commissie deze verordening bij de beoordeling van 
schendingen van de beginselen van de rechtsstaat in een lidstaat bijzonder eng 
interpreteert, met name door een ernstig risico voor het financieel bestuur van de 
Unie en haar financiële belangen niet te beschouwen als een uitlokkend element 
voor de activering van het conditionaliteitsmechanisme; herhaalt dat in de 
verordening duidelijk staat dat het in gevaar brengen van de onafhankelijkheid 
van de rechterlijke macht een schending vormt van de beginselen van de 
rechtsstaat;”

8. Stand van zaken met betrekking tot de samenwerking tussen de EU en 
Moldavië

Ontwerpresoluties: B9-0240/2022, B9-0241/2022, B9-0242/2022, B9-0243/2022, B9-0244/2022, B9-
0245/2022

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0240/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, leden)

so

1/HS + 571, 4, 30

§ 6 § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 472, 112, 14
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 8 2 ECR HS - 89, 269, 242

so

1 +

§ 9 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

§ 11 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 496, 41, 65

so

1 +

§ 12 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

1 Verts/ALE +

so

1 ↓

§ 19

§ oorspronkelijk
e tekst

2 ↓

so

1 +

§ 25 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

ontwerpresolutie (gehele tekst) +

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0240/2022 The Left ↓

B9-0241/2022 Verts/ALE ↓

B9-0242/2022 Renew ↓

B9-0243/2022 PPE ↓

B9-0244/2022 S&D ↓

B9-0245/2022 ECR ↓

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ECR: amendement 2
The Left: §§ 6, 11
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Verzoeken om stemming in onderdelen
Verts/ALE:
§ 19
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “herhaalt in dit verband zijn oproep tot 

oprichting van een echte gasunie;”
2e deel deze woorden

The Left:
§ 6
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “met het verlenen van steun voor grensbeheer 

via Frontex en de verplaatste EUBAM,”
2e deel deze woorden

§ 9
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “tot dusver” en “bij het waarborgen van de 

veiligheid en stabiliteit van de oostelijke grens van de EU”
2e deel deze woorden

§ 12
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en die tot doel hebben de 

associatieovereenkomst en de diepe en brede vrijhandelsruimte volledig uit te 
voeren;”

2e deel deze woorden

§ 25
1e deel “wijst nogmaals op zijn steun voor een vreedzame, alomvattende en duurzame 

politieke oplossing voor het conflict in Transnistrië, waarbij de soevereiniteit en 
territoriale integriteit van de Republiek Moldavië binnen haar internationaal 
erkende grenzen als uitgangspunt dienen, met een speciale status voor 
Transnistrië binnen een levensvatbare Moldavische staat en zonder dat afbreuk 
wordt gedaan aan de Europese aspiraties van het land;”

2e deel “wijst op de voordelen en economische kansen voor de bedrijven en de bevolking 
aan weerszijden van de rivier de Dnjestr sinds de verwezenlijking van de diepe en 
brede vrijhandelsruimte die van toepassing is op het hele grondgebied van de 
Republiek Moldavië;”

Diversen
Maria Grapini, Carmen Avram, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Victor Negrescu en Dan Nica 
ondersteunen eveneens gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0240/2022.
Nicola Procaccini ondersteunt ontwerpresolutie B9-0245/2022 eveneens.

9. De gevolgen van de oorlog tegen Oekraïne voor vrouwen

Ontwerpresolutie: B9-0219/2022

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

Ontwerpresolutie B9-0219/2022
(commissie FEMM)

§ 2 § oorspronkelijk
e tekst

as +

so

1 +

§ 4 § oorspronkelijk
e tekst

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

so

1 +

2 +

§ 6 § oorspronkelijk
e tekst

3 +

so

1 +

§ 7 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

15 PPE,
S&D,

Renew

+na § 8

16 PPE,
S&D,

Renew

+

so

1 +

2 +

3 +

4 +

5 +

6 +

7 +

8 +

9 +

10 +

11 +

12 +

§ 9 § oorspronkelijk
e tekst

13/HS + 419, 132, 37

7 ECR HS - 153, 295, 121na § 9

8 ECR HS - 128, 434, 14
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 10 3 The Left ES + 322, 149, 107

4 The Left ES + 257, 166, 147

so

1 +

na § 10

5 The Left

2 +

na § 11 10 ID HS - 142, 339, 102

§ 13 6 The Left +

na § 13 11 ID HS - 175, 368, 40

so

1 +

§ 18 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1 +

2/HS + 506, 65, 16

3/HS + 439, 127, 19

§ 19 § oorspronkelijk
e tekst

4 +

so

1 +

2 +

3 +

4/HS + 458, 104, 20

§ 20 § oorspronkelijk
e tekst

5/HS + 421, 121, 39

so

1/HS + 385, 133, 67

§ 22 § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 501, 58, 22

so

1 +

§ 23 § oorspronkelijk
e tekst

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

§ 24 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 447, 119, 16

overw C 13 PPE,
S&D,

Renew

+

12 Verts/ALE,
S&D

HS + 440, 57, 79

so

1 ↓

overw J

§ oorspronkelijk
e tekst

2/HS ↓

overw M 14 PPE,
S&D,

Renew

+

so

1 +

2 +

3 +

overw S § oorspronkelijk
e tekst

4 +

so

1 +

2 +

3 +

4 +

overw T § oorspronkelijk
e tekst

5/HS + 394, 111, 71

1 The Left +overw U

§ oorspronkelijk
e tekst

as ↓

2 The Left +overw V

9 ID HS ↓

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 462, 19, 89
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Verzoeken om hoofdelijke stemming
S&D: ontwerpresolutie (gehele tekst)
ID: amendementen 9, 10, 11
Verts/ALE: amendement 12
ECR: overwegingen J (2e deel), T (5e deel); §§ 9 (13e deel), 19 (2e deel), 20 (4e en 5e 

deel), 22, 24; amendementen 7, 8

Verzoeken om aparte stemming
ID: § 2
PPE: overwegingen T, U
ECR: § 23

Verzoeken om stemming in onderdelen
ID:
§ 4
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “genderidentiteit,”
2e deel deze woorden

§ 23
1e deel “wijst op de specifieke problemen waarmee lhbtiq+-gezinnen zich geconfronteerd 

zien wanneer zij landsgrenzen oversteken; benadrukt dat kinderen van partners 
van hetzelfde geslacht het risico lopen van een of beide ouders te worden 
gescheiden;”

2e deel “verzoekt de lidstaten bij de tenuitvoerlegging van de richtlijn tijdelijke 
bescherming rekening te houden met feitelijke partnerschappen en gezinnen;”

PPE:
§ 7
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “op het gebied van seksuele en reproductieve 

gezondheid"
2e deel deze woorden

§ 22
1e deel “wijst op het enorme werk dat ngo’s en actiegroepen verrichten om vrouwen 

toegang te helpen krijgen tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, 
en stipt aan dat hun leden hun eigen vrijheid op het spel zetten, zoals Justyna 
Wydrzyńska, tegen wie op grond van de draconische Poolse antiabortuswet 
vervolging is ingesteld wegens het verstrekken van abortuspillen aan een andere 
vrouw;”

2e deel “verzoekt de Commissie deze vrouwelijke mensenrechtenverdedigers tegen 
eventuele vervolging te beschermen en te ondersteunen;”
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amendement 5
1e deel “wijdt op de ernstige gevolgen van draagmoederschap voor vrouwen, hun rechten 

en hun gezondheid, de negatieve gevolgen voor gendergelijkheid en de 
uitdagingen die voortvloeien uit de grensoverschrijdende implicaties van deze 
praktijk, zoals het geval is geweest voor de vrouwen en kinderen die getroffen zijn 
door de oorlog in Oekraïne;”

2e deel “verzoekt de EU en haar lidstaten een onderzoek in te stellen naar de omvang van 
deze industrie, de sociaaleconomische context en de situatie van zwangere 
vrouwen, alsook de gevolgen voor hun lichamelijke en geestelijke gezondheid en 
voor het welzijn van de baby’s; dringt aan op de invoering van bindende 
maatregelen om draagmoederschap aan te pakken en de rechten van vrouwen en 
pasgeborenen te beschermen;”

ECR:
§ 18
1e deel gehele tekst zonder het woord: “intersectionele”
2e deel dit woord

PPE, ECR:
§ 6
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “seksuele en reproductieve gezondheid en 

rechten” en “met name noodanticonceptie, profylaxe na blootstelling en 
abortuszorg, ook voor slachtoffers van verkrachting”

2e deel “seksuele en reproductieve gezondheid en rechten” en “met name 
noodanticonceptie, profylaxe na blootstelling en abortuszorg, ook voor 
slachtoffers van verkrachting” zonder de woorden “en abortuszorg”

3e deel “en abortuszorg”

§ 9
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “tot seksuele en reproductieve 

gezondheidsdiensten bij conflicten en ontheemding, met inbegrip van toegang 
tot”, “gezinsplanningdiensten, legale en veilige abortus en de klinische 
behandeling van verkrachtingen”, “in overeenstemming met het pakket minimale 
initiële dienstverlening van de VN”, “seksuele en reproductieve gezondheidszorg”, 
“zoals noodanticonceptie, legale en veilige abortuszorg en”, “en rechten”, “met 
name door te verzoeken om producten voor de seksuele en reproductieve 
gezondheid op te nemen in het Uniemechanisme voor civiele bescherming”, “met 
inbegrip van anticonceptiemiddelen en seksuele en reproductieve 
gezondheidskits”, en “met name waar dit nodig is om de nationale beperkingen 
van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten te ondervangen”

2e deel “tot seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten bij conflicten en 
ontheemding, met inbegrip van toegang tot” zonder het woorddeel: “-sdiensten”

3e deel “-sdiensten”
4e deel “gezinsplanningdiensten, legale en veilige abortus en de klinische behandeling 

van verkrachtingen” zonder de woorden: “legale en veilige abortus”
5e deel “legale en veilige abortus”
6e deel “in overeenstemming met het pakket minimale initiële dienstverlening van de VN”
7e deel “seksuele en reproductieve gezondheidszorg”, “zoals noodanticonceptie, legale 

en veilige abortuszorg en” zonder de woorden: “noodanticonceptie, legale en 
veilige abortuszorg”

8e deel “noodanticonceptie, legale en veilige abortuszorg”
9e deel “en rechten”
10e deel “met name door te verzoeken om producten voor de seksuele en reproductieve 

gezondheid op te nemen in het Uniemechanisme voor civiele bescherming”
11e deel “anticonceptiemiddelen en”
12e deel “met inbegrip van” en “en seksuele en reproductieve gezondheidskits” 
13e deel “met name waar dit nodig is om de nationale beperkingen van seksuele en 

reproductieve gezondheid en rechten te ondervangen”



P9_PV(2022)05-05(VOT)_NL.docx 16 PE 732.212

§ 20
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “seksuele en reproductieve gezondheid en 

rechten en”, “en met name in landen die beperkingen opleggen aan” en 
“seksuele en reproductieve gezondheid en rechten”

2e deel “seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en” zonder het woord 
“rechten”

3e deel “rechten”
4e deel “en met name in landen die beperkingen opleggen aan” en “seksuele en 

reproductieve gezondheid en rechten” zonder de woorden: “en rechten”
5e deel “en rechten”

overweging S
1e deel “overwegende dat er in Oekraïne momenteel naar schatting 80 000 vrouwen zijn 

die binnenkort moeten bevallen; overwegende dat de moeilijke situatie ter plaatse 
leidt tot een gebrek aan adequate toegang tot seksuele en reproductieve 
gezondheidszorg en rechten voor de vrouwen die zich nog in het land bevinden” 
zonder de woorden: “en rechten”

2e deel “en rechten”
3e deel “overwegende dat toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten 

ook steeds moeilijker wordt voor vluchtelingen die in de EU aankomen;” zonder de 
woorden: “en rechten”

4e deel “en rechten”

ID, ECR:
§ 19
1e deel “is ingenomen met de EU-financiering voor vluchtelingen uit Oekraïne, onder 

meer via het programma Herstelbijstand voor cohesie en de regio’s van Europa 
(React-EU), het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) en de maatregelen 
uit hoofde van het cohesiebeleid ten behoeve van vluchtelingen in Europa (CARE), 
die EU-landen en -regio’s in staat zou moeten stellen noodhulp te verlenen aan 
mensen die vluchten voor de Russische invasie van Oekraïne; verlangt dat deze 
fondsen genderbewust zijn;”

2e deel “beklemtoont dat dit Parlement toezicht moet houden op de wijze waarop de 
middelen worden besteed,”

3e deel “met name in landen met voortdurende schendingen van de rechtsstaat, zoals 
Polen en Hongarije;”

4e deel “herhaalt dat gendermainstreaming en genderbudgettering kernbeginselen van 
de EU zijn;”

overweging J
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “(met name in Polen en Hongarije, waar 

maatregelen zijn genomen tegen lhbtiq+-personen)”
2e deel deze woorden

overweging T
1e deel “overwegende dat vrouwen toegang moeten hebben”
2e deel “tot het volledige aanbod van diensten op het gebied van seksuele en 

reproductieve gezondheid, waaronder anticonceptie,”
3e deel “noodanticonceptie, legale en veilige abortuszorg,”
4e deel “prenatale zorg en gekwalificeerde bijstand tijdens de bevalling;”
5e deel “overwegende dat de toegang tot noodanticonceptie in Polen en Hongarije ernstig 

wordt belemmerd, omdat hiervoor een doktersvoorschrift vereist is; overwegende 
dat er in het geval van Polen, Roemenië en Slowakije economische 
belemmeringen zijn om toegang te krijgen tot dergelijke fundamentele diensten 
op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, aangezien 
deze niet gedekt zijn door openbare ziektekostenverzekeringen of 
steunregelingen, wat tot aanzienlijke kostendrempels leidt omdat vluchtelingen 
de volledige kosten moeten betalen of de hulp van lokale maatschappelijke 
organisaties moeten inroepen om de kosten voor hen te dragen; overwegende dat 
in Polen een bijna volledig verbod op abortus van kracht is;”
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10. De gevolgen van de illegale aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne 
voor de sectoren vervoer en toerisme in de EU

Ontwerpresolutie: B9-0223/2022

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

Ontwerpresolutie B9-0223/2022
(commissie TRAN)

na § 3 6 Verts/ALE HS + 525, 13, 14

§ 6 4 The Left HS + 537, 9, 9

7 Verts/ALE HS + 325, 224, 16na § 10

8 Verts/ALE HS - 224, 309, 27

§ 13 9 Verts/ALE -

§ 14 18 ECR -

§ 15 10 Verts/ALE -

na § 15 19 ECR -

na § 24 20 ECR ES - 147, 348, 52

§ 26 11 Verts/ALE +

na § 27 21 ECR +

so

1 +

na § 28 22 ECR

2 +

§ 32 12 Verts/ALE +

na § 33 23 ECR +

na § 34 1 PPE +

13 Verts/ALE -§ 36

§ oorspronkelijk
e tekst

as +

so

1 -

14 Verts/ALE

2 -

§ 37

§ oorspronkelijk
e tekst

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

§ 40 15 Verts/ALE -

so

1/HS - 223, 314, 12

3 The Left

2/HS - 112, 396, 37

so

1 -

§ 42

16 Verts/ALE

2/HS - 242, 262, 41

§ 43 2=
17=

The Left
Verts/ALE

HS - 159, 358, 25

so

1 +

§ 44 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1 +

§ 49 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

5 Verts/ALE ES - 104, 339, 25overw D

§ oorspronkelijk
e tekst

as +

ontwerpresolutie (gehele tekst) +

Verzoeken om hoofdelijke stemming
The Left: amendementen 2, 3, 4
Verts/ALE: amendementen 6, 7, 8, 16 (2e deel), 17

Verzoeken om aparte stemming
The Left: §§ 36, 37; overweging D
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Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
§ 49
1e deel “beklemtoont dat uit de COVID-19-pandemie en de huidige oorlogscrisis in 

Oekraïne is gebleken dat er een dringende behoefte bestaat aan de oprichting van 
een “EU-agentschap voor toerisme”;”

2e deel “is van mening dat coördinatie als oplossing op de korte termijn onmisbaar is voor 
het herstel van de toeristische sector in de EU, en dat er binnen een van de 
bestaande agentschappen snel een speciale afdeling voor toerisme moet worden 
opgezet, die verantwoordelijk moet zijn voor het creëren van een nieuw 
“toeristisch merk voor de EU”, waarbij Europa wordt gepromoot als een veilige, 
duurzame en slimme bestemming voor iedereen; dringt aan op een gezamenlijke 
EU-campagne om reclame te maken voor Europa als bestemming teneinde 
toeristen aan te moedigen bestemmingen die sterk afhankelijk zijn van Russische 
en Oekraïense toeristen te bezoeken;”

Verts/ALE:
amendement 3
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “met name wat betreft de beperking van de 

brandstofprijzen”
2e deel deze woorden

amendement 14
1e deel “spreekt opnieuw zijn grote teleurstelling uit over het besluit van de Europese 

Raad om bij de vaststelling van de cijfers voor het meerjarige financiële kader 
voor 2021-2027 drastisch te besparen op de definitieve enveloppe voor het 
begrotingsonderdeel voor het programma van de Connecting Europe Facility 
(CEF II) voor 2021-2027, hetgeen betekent dat er minder financiering beschikbaar 
is voor het nieuw gecreëerde begrotingsonderdeel voor militaire mobiliteit, en 
betreurt het dat deze vergissing nu mogelijk onze gezamenlijke Europese 
veiligheid en de capaciteit om de broodnodige vervoersinfrastructuur tot stand te 
brengen, ondermijnt;”

2e deel “verzoekt de Commissie een verhoging van de financiering voor militaire 
mobiliteit te overwegen indien uit een holistische beoordeling en evaluatie blijkt 
dat dit noodzakelijk is en in overeenstemming met de behoeften van de lidstaten, 
en zonder de EU-financiering op andere gebieden te verminderen; benadrukt dat 
ervoor moet worden gezorgd dat de aspecten inzake militaire mobiliteit grondig 
worden geëvalueerd en behandeld, zowel op het gebied van infrastructuur als 
financiering, teneinde optimale grensoverschrijdende samenwerking en mobiliteit 
te waarborgen binnen de Unie; verzoekt de Commissie om gerichte steun voor te 
stellen voor belangrijke infrastructuurprojecten waardoor alle lidstaten beter 
verbonden worden en de verbindingen voor vervoersinfrastructuur met de 
Westelijke Balkan, Moldavië, Georgië en Oekraïne te verbeteren; verzoekt in het 
bijzonder om alle belangrijke infrastructuur voor tweeërlei gebruik die naar de 
oostelijke grens van de Unie leidt te versterken;”

amendement 16
1e deel “is ingenomen met de buitengewone maatregelen die diverse lidstaten hebben 

genomen en geëvalueerd om de stijging van de brandstofprijzen te beperken, 
zoals een tijdelijke belastingverlaging, en verzoekt de Commissie binnen de EU 
gecoördineerde en gemeenschappelijke criteria voor te stellen en de vaststelling 
van deze maatregelen door nationale autoriteiten te vergemakkelijken;”

2e deel “is van mening dat de enorme winsten die energiebedrijven de afgelopen 
maanden hebben gemaakt, moeten worden onderworpen aan een belasting op 
overwinst, die de gevolgen van de stijgende brandstofprijzen kan helpen 
verzachten;”

amendement 22
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “de liberalisering van”
2e deel deze woorden
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§ 44
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “onder meer via haventerminals in de EU voor 

lng als overgangsbrandstof”
2e deel deze woorden


