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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. Tijdelijke liberalisering van de handel bovenop de handelsconcessies die 
op Oekraïense producten van toepassing zijn krachtens de 
Associatieovereenkomst EU-Oekraïne ***I

Verslag: Sandra Kalniete (A9-0146/2022)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

voorstel van de 
Commissie en 
amendement

HS + 515, 32, 11

2. Het bij Eurojust bewaren, analyseren en opslaan van bewijsmateriaal in 
verband met genocide, misdaden tegen de menselijkheid, 
oorlogsmisdaden en daarmee verband houdende strafbare feiten ***I

Voorstel voor een verordening (COM(2022)0187 - C9-0155/2022 - 2022/0130(COD))

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

1 commissie +gehele tekst

2-11 ECR HS - 109, 329, 150

voorstel van de Commissie HS + 560, 17, 18

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ECR: amendementen 2-11

3. Verordening (EU) 2016/1628: verlenging van de bevoegdheid om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen ***I

Voorstel voor een verordening (COM(2022)0113 - C9-0119/2022 - 2022/0080(COD))

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

voorstel van de 
Commissie

HS + 555, 26, 21
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4. Associatieovereenkomst tussen de EU en de Republiek Moldavië

Verslag: Dragoş Tudorache (A9-0143/2022)

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

3 Renew +§ 2

§ oorspronkelijk
e tekst

HS ↓

na § 27 4 Renew +

1 Renew +na overw A

2 Renew +

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 512, 43, 39

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ID: § 2

5. Verslag van de Commissie over de rechtsstaat 2021

Verslag: Terry Reintke (A9-0139/2022)

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

alternatieve 
ontwerpresolutie

1 ID HS - 120, 462, 14

so

1 +

§ 6 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1 +

§ 38 § oorspronkelijk
e tekst

2/ES + 323, 267, 9

so

1 +

§ 39 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1 +

§ 40 § oorspronkelijk
e tekst

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

so

1 +

§ 42 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

2 rapporteur +

so

1 ↓

§ 57

§ oorspronkelijk
e tekst

2 ↓

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 429, 131, 34

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ID: amendement 1

Verzoeken om stemming in onderdelen
leden:
§ 6
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “in Hongarije, Polen en Slovenië”
2e deel deze woorden

§ 38
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “zoals het gebruik van buitensporig geweld door 

rechtshandhavingsinstanties tijdens protesten en aan de grenzen van de Unie”
2e deel deze woorden

§ 39
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “ook op het gebied van terrorismebestrijdings- 

en veiligheidsbeleid”
2e deel deze woorden

§ 40
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en rechten” en “met inbegrip van het opleggen 

van zeer restrictieve abortuswetgeving”
2e deel deze woorden

§ 42
1e deel “wijst met bezorgdheid op de talrijke meldingen van aanzienlijke en 

systematische schendingen van de grondrechten van migranten en asielzoekers 
overal in de Unie en met name aan de buitengrenzen; betreurt het dat 
verschillende lidstaten nationale wetgeving hebben vastgesteld die de rechten 
van asielzoekers aanzienlijk inperkt en die in sommige gevallen zelfs een 
bedreiging vormt voor het non-refoulementbeginsel en het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte; betreurt het dat de Commissie ondanks 
verzoeken van het Parlement haar beoordeling van de verenigbaarheid van 
talrijke nationale wetgevingsmaatregelen op het gebied van asiel en migratie met 
het Unierecht niet heeft afgerond;”

2e deel “herhaalt dat eerbiediging van de grondrechten zoals het recht op asiel en het 
recht op een doeltreffende voorziening in rechte een belangrijk onderdeel is van 
een volledig functionerende rechtsstaat;”
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§ 57
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “verzoekt de Commissie met klem de in 

artikel 6, lid 1, van die verordening bedoelde procedure ten minste in het geval 
van Polen en Hongarije in te leiden; herinnert eraan dat de toepasbaarheid, de 
doelstelling en het toepassingsgebied van de verordening duidelijk zijn 
omschreven en niet hoeven te worden ondersteund met verdere toelichtingen; 
veroordeelt het besluit van de Commissie om zelfs na het arrest van het HvJ-EU 
dat de wettigheid en geldigheid van de verordening bevestigt, toch nog 
richtsnoeren te blijven opstellen;”

2e deel deze woorden

6. Verslag 2021 over Noord-Macedonië

Verslag: Ilhan Kyuchyuk (A9-0133/2022)

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

3 Verts/ALE HS + 368, 178, 50§ 2

§ oorspronkelijk
e tekst

HS ↓

so

1 +

§ 28 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

§ 39 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 530, 16, 56

na § 75 2 PPE HS + 382, 190, 25

§ 79 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 358, 219, 26

so

1/HS + 406, 180, 17

§ 80 § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 358, 196, 37

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 508, 56, 35

Verzoeken om hoofdelijke stemming
S&D: §§ 79, 80
Verts/ALE: §§ 79, 80; amendementen 1, 2, 3
ID: §§ 2, 39, 80 (1e deel)

Verzoeken om aparte stemming
S&D: § 39
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Verzoeken om stemming in onderdelen
ID:
§ 80
1e deel “veroordeelt iedere poging om historische monumenten en/of kunstvoorwerpen te 

vervangen, met inbegrip van de vernieling van authentiek cultureel erfgoed en 
pogingen om de geschiedenis te herschrijven;”

2e deel “benadrukt dat dergelijke incidenten tot grote bezorgdheid leiden, onder meer in 
het kader van de gebrekkige uitvoering van het Verdrag inzake vriendschap, goed 
nabuurschap en samenwerking van 2017;”

S&D:
§ 28
1e deel “moedigt de stappen aan die momenteel worden ondernomen om meer 

vertrouwen op te bouwen tussen de gemeenschappen en in de werking van een 
multi-etnische samenleving en de democratie, en wijst erop hoe belangrijk het is 
de rechten van alle gemeenschappen te eerbiedigen en alle vormen van 
discriminatie daadwerkelijk aan te pakken;”

2e deel “moedigt de regering aan te zorgen voor een gelijke grondwettelijke bescherming 
van de rechten van alle etnische gemeenschappen, in voorkomend geval door 
middel van wetswijzigingen, en hun cultureel erfgoed, talen en tradities te 
beschermen en te bevorderen door middel van gelijke, inclusieve en niet-
discriminerende toegang tot onderwijs en de media;”

Diversen
Amendement 1 is ingetrokken.

7. Verslag 2021 over Albanië

Verslag: Isabel Santos (A9-0131/2022)

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

§ 2 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 389, 57, 151

§ 3 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 409, 57, 129

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 519, 52, 28

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ID: §§ 2, 3

8. Vervolging van de oppositie en detentie van vakbondsleiders in Belarus

Ontwerpresoluties: B9-0269/2022, B9-0270/2022, B9-0274/2022, B9-0275/2022, B9-0276/2022, B9-
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0277/2022

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0270/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, leden)

na overw D 3 Renew +

na overw K 1 S&D +

overw M 2 S&D +

ontwerpresolutie (gehele tekst) +

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0269/2022 The Left ↓

B9-0270/2022 PPE ↓

B9-0274/2022 Verts/ALE ↓

B9-0275/2022 Renew ↓

B9-0276/2022 S&D ↓

B9-0277/2022 ECR ↓

Diversen
Sara Matthieu ondersteunt ontwerpresolutie B9-0274/2022 eveneens.

9. Minimumniveau van belastingheffing voor multinationale groepen *

Verslag: Aurore Lalucq (A9-0140/2022)

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

amendementen van 
de bevoegde 

commissie - stemming 
en bloc

1-23, 
26-29, 
35-43

commissie +

art 2, § 1 47 The Left HS - 118, 364, 113

art 2, § 3, punt a 48 The Left HS - 129, 341, 122

49 The Left HS - 116, 354, 126art 3, § 1, punt 12

56 Verts/ALE HS - 171, 318, 110
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

art 16 57S Verts/ALE,
The Left

HS - 117, 356, 126

50S The Left HS - 47, 358, 194art 27

24 commissie +

51S The Left HS - 53, 345, 201art 29

25 commissie +

art 46 52S The Left HS - 116, 360, 120

58S Verts/ALE,
The Left

HS - 118, 346, 131art 47

30-34 commissie +

na art 53 45 ECR -

art 55, § 1 44 ECR -

overw 3 53 Verts/ALE HS - 130, 328, 140

na overw 3 54 Verts/ALE HS - 109, 325, 162

na overw 9 46 The Left HS - 106, 328, 161

overw 12 55 Verts/ALE HS - 162, 323, 111

voorstel van de Commissie HS + 503, 46, 48

Verzoeken om hoofdelijke stemming
The Left: amendementen 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
Verts/ALE: amendementen 53, 54, 55, 56, 57, 58

10. De Europese onderwijsruimte tot stand brengen tegen 2025 – 
microcredentials, individuele leerrekeningen, en leren voor een duurzaam 
milieu

Ontwerpresolutie: B9-0266/2022

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

Ontwerpresolutie B9-0266/2022
(commissie CULT)

§ 9 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 519, 59, 21

so§ 10 § oorspronkelijk
e tekst

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

2 +

§ 17 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 457, 82, 61

ontwerpresolutie (gehele tekst) +

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ID: §§ 9, 17

Verzoeken om stemming in onderdelen
ID:
§ 10
1e deel “herinnert overheidsinstanties aan hun essentiële rol bij het zorgen voor 

evenwicht in de vaardighedenopleidingen die aan volwassenen worden 
aangeboden”

2e deel “en wijst er met name op dat basis-, transversale, psychosociale en zachte 
vaardigheden even belangrijk zijn voor de groene en de digitale transitie als 
technische vaardigheden;”

11. De strijd tegen straffeloosheid met betrekking tot oorlogsmisdaden in 
Oekraïne

Ontwerpresoluties: B9-0272/2022, B9-0281/2022, B9-0282/2022, B9-0283/2022, B9-0284/2022, B9-
0285/2022

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0281/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, leden)

na § 1 3 The Left HS - 118, 443, 25

§ 4 11 PPE +

na § 10 4 The Left HS - 270, 295, 31

na § 17 5 The Left HS - 101, 443, 48

§ 19 6 The Left HS + 431, 81, 75

§ 22 7 The Left -

so

1 +

2 -

3 +

§ 25 § oorspronkelijk
e tekst

4/ES - 252, 290, 48
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1/HS - 175, 407, 14

na § 25 8 The Left

2/HS ↓

9 The Left HS - 95, 402, 99na § 27

10 The Left HS - 169, 362, 60

1 The Left HS - 69, 459, 57na overw F

2 The Left HS - 61, 452, 52

ontwerpresolutie (gehele tekst) +

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0272/2022 The Left ↓

B9-0281/2022 PPE ↓

B9-0282/2022 Renew ↓

B9-0283/2022 Verts/ALE ↓

B9-0284/2022 S&D ↓

B9-0285/2022 ECR ↓

Verzoeken om hoofdelijke stemming
The Left: amendementen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10
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Verzoeken om stemming in onderdelen
Verts/ALE:
amendement 8
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “met inbegrip van de talrijke oorlogsmisdaden in 

landen als Syrië, Myanmar/Birma, Irak, Afghanistan, Palestina en Jemen”
2e deel deze woorden

ECR, PPE:
§ 25
1e deel “is ingenomen met de goedkeuring door de Verkhovna Rada van ontwerpwet nr. 

7304, waarbij het Internationaal Strafhof wordt gemachtigd om in Oekraïne te 
werken, en verzoekt de Oekraïense autoriteiten de inspanningen op het gebeid 
van verantwoording voor ernstige internationale misdaden te ondersteunen door 
het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof met spoed te ratificeren 
en formeel lid te worden van het Internationaal Strafhof; verzoekt de Oekraïense 
autoriteiten de nationale wetgeving en procedures van Oekraïne in 
overeenstemming te brengen met het internationaal recht en zo de nationale 
juridische mechanismen te versterken om straffeloosheid bij misdaden tegen te 
gaan, en de nationale wetgeving, met name het wetboek van strafrecht, te 
harmoniseren met het internationaal strafrecht en internationaal humanitair recht 
en een duidelijk en praktisch kader vast te stellen voor de samenwerking met het 
Internationaal Strafhof en andere organen die in Oekraïne gepleegde misdaden 
onderzoeken,”

2e deel “onder meer door het in mei 2021 door de Oekraïense Rada aangenomen 
wetsontwerp nr. 2689 tot wijziging van bepaalde rechtshandelingen inzake de 
handhaving van het internationaal humanitair en strafrecht, te ondertekenen;”

3e deel “herinnert eraan dat alle partijen bij een conflict het internationaal humanitair 
recht strikt moeten naleven;”

4e deel “roept Oekraïne op te zorgen voor een doeltreffend onderzoek naar de 
beschuldigingen van misbruik door Oekraïense strijders van Russische 
krijgsgevangenen;”

12. De sociale en economische gevolgen voor de EU van de Russische oorlog 
in Oekraïne – versterking van het vermogen van de EU om op te treden

Ontwerpresoluties: B9-0267/2022, B9-0271/2022, B9-0273/2022, B9-0278/2022, B9-0279/2022, B9-
0280/2022

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0267/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, leden)

§ 1 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 575, 8, 9

1 The Left HS - 48, 461, 91

so

1 +

§ 4

§ oorspronkelijk
e tekst

2 +

§ 7 2 The Left HS - 118, 408, 74

so§ 8 § oorspronkelijk
e tekst

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

2 +

3 +

na § 10 3 The Left -

so

1 +

2 +

§ 11 § oorspronkelijk
e tekst

3 +

4 The Left HS - 133, 438, 25

so

1/HS - 265, 312, 19

na § 11

5 The Left

2/HS ↓

so

1/ES + 382, 158, 49

§ 13 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

§ 14 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 542, 15, 24

so

1 +

§ 15 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1 +

§ 18 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1 +

§ 21 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1 +

§ 24 § oorspronkelijk
e tekst

2/ES + 349, 221, 20
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1 +

§ 26 § oorspronkelijk
e tekst

2/ES + 337, 233, 23

so

1 +

§ 30, punt b § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1 +

§ 30, punt d § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1 +

§ 31 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

§ 33 § oorspronkelijk
e tekst

as +

so

1 +

2 +

§ 34 § oorspronkelijk
e tekst

3 +

so

1 +

§ 35 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

na § 39 6 The Left HS - 143, 434, 17

so

1 +

2 +

§ 41 § oorspronkelijk
e tekst

3 +

so

1 +

§ 42 § oorspronkelijk
e tekst

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

so

1 +

2 +

3/ES + 332, 248, 9

§ 44 § oorspronkelijk
e tekst

4/ES + 300, 266, 15

so

1 +

2 +

§ 45 § oorspronkelijk
e tekst

3 +

so

1/HS - 162, 369, 61

7 The Left

2/HS - 108, 364, 112

so

1 +

§ 46

§ oorspronkelijk
e tekst

2 +

§ 49 § oorspronkelijk
e tekst

as +

na § 50 8 The Left HS - 156, 323, 107

so

1 +

overw Q § oorspronkelijk
e tekst

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

overw V § oorspronkelijk
e tekst

as +

ontwerpresolutie (gehele tekst) +

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0267/2022 Renew ↓

B9-0271/2022 PPE ↓

B9-0273/2022 The Left ↓

B9-0278/2022 S&D ↓

B9-0279/2022 ECR ↓

B9-0280/2022 Verts/ALE ↓

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ID: §§ 1, 14
The Left: amendementen 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

Verzoeken om aparte stemming
Renew: §§ 24, 44
The Left: § 33
PPE: §§ 13, 49; overweging V

Verzoeken om stemming in onderdelen
Renew:
§ 34
1e deel “benadrukt dat de Europese burgers in de Europese respons op de COVID-crisis 

het gevoel hadden dat de EU hen beschermde en perspectieven bood, met name 
door de instelling van het SURE-programma en NextGenerationEU (NGEU);”

2e deel “benadrukt dat noch het NGEU-fonds, noch de component herstel- en 
veerkrachtfonds daarvan, noch de flexibiliteit in het kader van het huidige 
meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 volstaan om de financiële behoeften 
als gevolg van de oorlog in Oekraïne te dekken;”

3e deel “herinnert eraan dat deze instrumenten niet zijn ontworpen of opgezet in termen 
van omvang om de nieuwe uitdagingen als gevolg van de Russische agressie en 
invasie aan te pakken en tegelijkertijd de investeringen in de programma’s en het 
beleid van de EU te handhaven, met inbegrip van belangrijke prioriteiten zoals de 
rechtvaardige, groene en digitale transitie;”

§ 35
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en zo spoedig mogelijk en uiterlijk in het eerste 

kwartaal van 2023 met een wetgevingsvoorstel te komen voor een algehele 
herziening van het MFK”

2e deel deze woorden
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§ 41
1e deel “wijst op de mededeling van de Commissie over de richtsnoeren voor het 

begrotingsbeleid voor 2023 en haar oproep om een ondersteunend 
begrotingsbeleid te blijven voeren en tegelijk klaar te staan om te reageren op de 
veranderende economische en sociale situatie; verwacht dat de Commissie met 
een reeks fiscale beleidsmaatregelen komt om op economische schokken en de 
toename van de armoede te reageren;”

2e deel “verwacht in dit verband voorts dat de algemene ontsnappingsclausule 
geactiveerd blijft zolang de onderliggende rechtvaardiging blijft bestaan;”

3e deel “is van oordeel dat het teruggrijpen op de begrotingsregels in de huidige 
omstandigheden onbedoelde gevolgen kan hebben voor de economie van de EU 
en voor het vermogen van de lidstaten om de huidige crisis het hoofd te bieden;”

§ 45
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en juridisch bindende” en “met inbegrip van 

een belasting op financiële transacties”
2e deel “en juridisch bindende”
3e deel “met inbegrip van een belasting op financiële transacties”

ECR:
§ 4
1e deel gehele tekst zonder het woord: “hernieuwbare”
2e deel dit woord

§ 11
1e deel gehele tekst zonder het woord: “hernieuwbare” en “pleit voor de snelle uitfasering 

van subsidies voor fossiele brandstoffen;”
2e deel “hernieuwbare”
3e deel “pleit voor de snelle uitfasering van subsidies voor fossiele brandstoffen;”

§ 21
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “die de rechtsstaat eerbiedigen”
2e deel deze woorden

§ 30, punt d
1e deel gehele tekst zonder het woord: “hernieuwbare”
2e deel dit woord

Verts/ALE:
amendement 5
1e deel “herinnert eraan dat de energieprijzen sinds het begin van de herfst van 2021 

extreem hoog zijn, wat al vóór het begin van het conflict negatieve gevolgen had 
voor werknemers; merkt op dat sommige lidstaten buitengewone maatregelen 
hebben genomen om de stijging van de brandstofprijzen te verzachten; benadrukt 
echter dat deze maatregelen ontoereikend zijn om de kosten van de stijgende 
energieprijzen voor huishoudens echt te verlichten; verzoekt de Commissie 
daarom ambitieuze, gecoördineerde en duidelijke criteria te bieden voor 
aanvullende maatregelen ter bescherming van werknemers en huishoudens,”

2e deel “met name voor de plafonnering van de energieprijzen op de niveaus van voor de 
crisis, evenals van de prijzen van andere essentiële goederen;”
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amendement 7
1e deel “merkt op dat grote particuliere ondernemingen, met name in de energiesector en 

de detailhandel in levensmiddelen, tijdens deze crisis buitengewone winsten 
hebben geboekt; wijst erop dat, zoals de Europese Raad heeft benadrukt, en zoals 
aanbevolen door internationals instellingen als de OESO of het IMF, tijdelijke 
belastingheffing op of regulerend ingrijpen bij onverhoopte winsten een bron van 
nationale overheidsfinanciering zou kunnen zijn; roept de Commissie en de 
lidstaten op tot coördinatie bij de uitwerking van een ambitieuze regeling voor 
belastingheffing op onverhoopte winsten om te voorkomen dat grote bedrijven 
profiteren van de oorlog, de financiering van de nodige overheidsmaatregelen en 
andere regulerende maatregelen, om deze te gebruiken om de sociale en 
economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de EU te verzachten;”

2e deel “verzoekt de lidstaten de prijzen en winstmarges te reguleren in sectoren waar 
sprake is van prijsvervalsing door kartelstructuren, met name in de 
brandstofsector;”

The Left:
§ 8
1e deel “verzoekt de Raad de lijst van personen tegen wie EU-sancties rechtstreeks zijn 

gericht, waaronder Russische oligarchen, uit te breiden”
2e deel “met de lijst van 6 000 personen die door de stichting van Navalny zijn 

geïdentificeerd;”
3e deel “roept op tot uitbreiding van de EU-sancties tot aan Rusland gelieerde media-

entiteiten die actief zijn in de EU, met name het “nieuwsagentschap” InfoRos, dat 
gelieerd is aan de GROe (de Russische militaire inlichtingendienst);”

§ 13
1e deel “roept de Commissie en de lidstaten op om overheidsinvesteringen en financiële 

steun, met inbegrip van financiële steun van de overheid aan bedrijven die wordt 
verleend in het kader van de versoepeling van de regels inzake staatssteun, 
afhankelijk te maken van relevante eisen die verband houden met doelstellingen 
van het overheidsbeleid, in het bijzonder sociale, milieu- en financiële eisen, 
waaraan de begunstigden moeten voldoen zolang zij overheidssteun ontvangen, 
en tegelijkertijd te zorgen voor eerlijke en open concurrentie, gelijke 
concurrentievoorwaarden voor onze bedrijven”

2e deel “en eerbiediging van de fundamentele beginselen waarop onze interne markt is 
gebaseerd;”

§ 15
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en tegelijkertijd de integriteit van de interne 

markt te behouden”
2e deel deze woorden

PPE:
§ 18
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “roept de lidstaten op tijdelijk ontheemde 

Oekraïense vrouwen te helpen door universele toegang tot hoogwaardige 
seksuele en reproductieve gezondheidszorg te waarborgen, zonder discriminatie, 
dwang en misbruik, de kwestie van rechtsmiddelen aan te pakken en schendingen 
van de mensenrechten waarvan zij het slachtoffer zijn, te voorkomen;”

2e deel deze woorden

§ 24
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en een sociale reddingsfaciliteit met meer 

overheidssteun voor bestaande instrumenten die op de armsten in onze 
samenleving zijn gericht”

2e deel deze woorden

§ 26
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en verklaarde dat niet in alle lidstaten het 

minimuminkomen boven de armoedegrens is vastgesteld”
2e deel deze woorden
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§ 30, punt b
1e deel “de steun aan bedrijven in dergelijke sectoren moet worden verhoogd door te 

zorgen voor een soepele toepassing van de regels voor staatssteun en tegelijk 
eerlijke concurrentie te waarborgen,”

2e deel “met inachtneming van de relevante bindende duurzaamheidsvereisten die in de 
bedrijfsmodellen van de ondernemingen zijn geïntegreerd, zoals een verbod op 
collectief ontslag, meer energie-efficiëntie, extra gebruik van hernieuwbare 
energie en streefcijfers voor de vermindering van het gebruik van primaire 
materialen;”

§ 31
1e deel “benadrukt de recente conclusies van de Raad, waarin de lidstaten en de 

Commissie wordt verzocht zo goed mogelijk gebruik te blijven maken van het 
instrumentarium voor staatssteun, met inbegrip van het nieuwe tijdelijke 
crisiskader voor staatssteun;”

2e deel “wijst in dit verband op het ontbreken van enige duurzaamheid en sociale 
voorwaarden in het door de Commissie gepresenteerde kader voor staatssteun; 
dringt er bij de EU-instellingen en lidstaten op aan erop toe te zien dat er 
financiële overheidssteun voor ondernemingen voor het opvangen van de 
economische gevolgen van de pandemie en het conflict wordt verstrekt onder de 
voorwaarde dat de steun wordt gebruikt ten behoeve van de werknemers en niet 
voor belastingontwijking, het uitbetalen van bonussen aan bestuurders, het 
uitbetalen van dividenden of de terugkoop van aandelen;”

§ 42
1e deel “maakt van de gelegenheid gebruik om, te midden van de huidige wereldwijde 

geopolitieke uitdagingen, zoals de COVID-19-pandemie en de invasie van Rusland 
in Oekraïne, het economisch bestuur van de EU opnieuw te bezien teneinde haar 
beter bestand te maken tegen schokken en crises,”

2e deel “en haar sociale en energiedimensie te versterken; verzoekt de Commissie de 
alomvattende economische beleidsreactie op de huidige crisis te herzien om de 
economische en sociale ongelijkheden effectief aan te pakken tegen de 
achtergrond van de enorme investeringsbehoeften;”

§ 44
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “een nieuw, specifiek Europees fonds (een Fonds 

voor strategische autonomie in Europa) om” en “te financieren”, “lock-in-effecten 
op fossiele brandstoffen te voorkomen” en “dringt erop aan dat bij dit alles wordt 
voortgeborduurd op de lessen die uit de NGEU zijn getrokken;”

2e deel “een nieuw, specifiek Europees fonds (een Fonds voor strategische autonomie in 
Europa) om” en “te financieren”

3e deel “lock-in-effecten op fossiele brandstoffen te voorkomen”
4e deel “dringt erop aan dat bij dit alles wordt voortgeborduurd op de lessen die uit de 

NGEU zijn getrokken;”

§ 46
1e deel “wijst erop dat, zoals de Europese Raad heeft benadrukt, tijdelijke 

belastingheffing op of regulerend ingrijpen bij onverhoopte winsten een bron van 
nationale overheidsfinanciering zou kunnen zijn;”

2e deel “roept de Commissie en de lidstaten op tot coördinatie bij de uitwerking van 
regelingen voor belastingheffing op onverhoopte winsten of andere regulerende 
maatregelen, om deze te gebruiken om de sociale en economische gevolgen van 
de oorlog in Oekraïne voor de EU te verzachten;”

overweging Q
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “overwegende dat het agentschap ook verklaard 

heeft dat tijdelijke fiscale maatregelen op onverhoopte winsten beschikbaar 
zouden kunnen worden gesteld ten behoeve van de overheidsinkomsten, om de 
hogere energierekeningen gedeeltelijk te compenseren;”

2e deel deze woorden


