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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
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GOR gezamenlijke ontwerpresolutie
1/20 lage drempel (1/20 van de leden)
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Geh. S geheime stemming
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1. De mensenrechtensituatie in Xinjiang, inclusief de politiedossiers van 
Xinjiang

Ontwerpresoluties: B9-0310/2022, B9-0311/2022, B9-0312/2022, B9-0318/2022, B9-0319/2022, B9-
0325/2022

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0310/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

§ 4 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 513, 1, 14

na § 8 6 The Left HS - 122, 402, 25

§ 9 7 The Left HS - 42, 413, 93

na § 9 8 The Left -

9 The Left -na § 10

10 The Left -

§ 18 1 Renew -

na § 19 11 The Left -

na visum 6 3 The Left -

4 The Left -na overw H

5 The Left HS - 43, 491, 25

ontwerpresolutie (gehele tekst) +

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0310/2022 S&D ↓

B9-0311/2022 Renew ↓

B9-0312/2022 ECR ↓

B9-0318/2022 Verts/ALE ↓

B9-0319/2022 PPE ↓

B9-0325/2022 The Left ↓

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ID: § 4
The Left: amendementen 5, 6, 7

Diversen 
Amendement 2 is geannuleerd.
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2. De instrumentalisering van justitie als instrument van repressie in 
Nicaragua

Ontwerpresoluties: B9-0293/2022, B9-0298/2022, B9-0301/2022, B9-0306/2022, B9-0313/2022, B9-
0315/2022

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0293/2022
(PPE, Renew, ECR)

so

1 +

§ 1 § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 525, 15, 29

2 The Left HS - 58, 497, 14na § 1

3 The Left HS - 59, 475, 33

§ 4 1 ID HS - 267, 287, 11

so

1 +

§ 9 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1 +

2/HS + 529, 12, 32

overw I § oorspronkelijk
e tekst

3 +

overw L § oorspronkelijk
e tekst

HS - 258, 309, 7

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 524, 17, 29

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0293/2022 PPE ↓

B9-0298/2022 The Left ↓

B9-0301/2022 Verts/ALE ↓

B9-0306/2022 S&D ↓

B9-0313/2022 Renew ↓

B9-0315/2022 ECR ↓
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Verzoeken om hoofdelijke stemming
ECR: overweging L
PPE: eindstemming
The Left: amendementen 2, 3
ID: amendement 1

Verzoeken om aparte stemming
Verts/ALE, S&D, The 
Left:

overweging L

Verzoeken om stemming in onderdelen
ID:
§ 1
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “leden van de katholieke kerk en anderen,”
2e deel deze woorden

§ 9
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “wegens misdaden tegen de menselijkheid”
2e deel deze woorden

overweging I
1e deel “overwegende dat het regime Ortega-Murillo in 2022 bijna 400 non-

profitorganisaties heeft verboden, waardoor deze hun juridische status hebben 
verloren;”

2e deel “overwegende dat onder meer ook de katholieke kerk het slachtoffer is geworden 
van het regime Ortega-Murillo,”

3e deel “net als de Nicaraguaanse Taalacademie, leden van inheemse gemeenschappen 
en andere minderheidsgroepen;”

3. Schendingen van de mediavrijheid en veiligheid van journalisten in 
Georgië

Ontwerpresoluties: B9-0295/2022, B9-0300/2022, B9-0302/2022, B9-0303/2022, B9-0304/2022, B9-
0309/2022

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0300/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

so

1 +

na § 15 1=
2=
3=

ECR, PPE, 
Renew

2/ES + 308, 218, 40
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

ontwerpresolutie (gehele tekst) +

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0295/2022 The Left ↓

B9-0300/2022 Verts/ALE ↓

B9-0302/2022 S&D ↓

B9-0303/2022 ECR ↓

B9-0304/2022 PPE ↓

B9-0309/2022 Renew ↓

Verzoeken om stemming in onderdelen
Verts/ALE:
amendementen 1=2=3
1e deel “spreekt zijn bezorgdheid uit over de destructieve rol die de enige oligarch Bidzina 

Ivanishvili speelt in de Georgische politiek en economie, en over de mate van 
controle die hij uitoefent over de regering en haar besluiten, waaronder die over 
de politieke vervolging van journalisten en politieke tegenstanders;”

2e deel “is ernstig bezorgd over de bekend geworden persoonlijke en zakelijke banden 
van Ivanishivili met het Kremlin, die het standpunt van de huidige regering van 
Georgië ten aanzien van sancties tegen Rusland bepalen; verzoekt de Raad en de 
democratische partners te overwegen om persoonlijke sancties op te leggen aan 
Ivanishvili wegens zijn rol bij de verslechtering van het politieke proces in 
Georgië;”
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4. De rechtsstaat en de potentiële goedkeuring van het Poolse nationaal 
herstel- en veerkrachtplan

Ontwerpresoluties: B9-0316/2022, B9-0317/2022, B9-0320/2022, B9-0321/2022, B9-0322/2022, B9-
0323/2022

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0317/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

vóór § 1 2 ID -

§ 3 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 414, 136, 23

na § 6 1 Verts/ALE HS - 161, 382, 25

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 411, 129, 31

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0316/2022 ECR ↓

B9-0317/2022 PPE ↓

B9-0320/2022 Verts/ALE ↓

B9-0321/2022 The Left ↓

B9-0322/2022 S&D ↓

B9-0323/2022 Renew ↓

Verzoeken om hoofdelijke stemming
S&D: eindstemming
Verts/ALE: amendement 1
PPE: § 3

Diversen
Dragoş Tudorache, Katalin Cseh en Anna Júlia Donáth steunen ontwerpresolutie B9-0323/2022 
eveneens.
Katarina Barley ondersteunt gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0317/2022 eveneens.
Birgit Sippel ondersteunt gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0317/2022 niet langer.
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5. Instrument voor internationale overheidsopdrachten ***I

Tweede verslag: Daniel Caspary (A9-0337/2021)

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

Voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 107 commissie HS + 554, 7, 14

Ontwerpwetgevingsresolutie

gezamenlijke 
verklaring

108 commissie +

verklaring van de 
Commissie

109 commissie +

verklaring van de 
Commissie

110 commissie +

6. Initiatiefrecht van het Parlement

Verslag: Paulo Rangel (A9-0142/2022)

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

§ 20 2 leden HS - 113, 250, 214

§ 27 1 rapporteur +

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 420, 117, 35

Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE: amendement 2

7. Wereldwijde bedreigingen van abortusrechten: het mogelijk terugdraaien 
van het recht op abortus in de VS door het Hooggerechtshof

Ontwerpresoluties: B9-0289/2022, B9-0292/2022, B9-0299/2022

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

Ontwerpresolutie B9-0299/2022
(S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, leden)

3 ID HS - 122, 425, 22vóór § 1

1 ECR HS - 126, 406, 36
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2 ECR HS - 138, 405, 19

so

1 +

2 +

§ 1 § oorspronkelijk
e tekst

3 +

so

1 +

2 +

§ 4 § oorspronkelijk
e tekst

3/ES + 312, 232, 24

so

1/HS + 366, 139, 53

§ 5 § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 364, 142, 51

so

1 +

§ 6 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1 +

2 +

§ 7 § oorspronkelijk
e tekst

3 +

so

1 +

2 +

§ 8 § oorspronkelijk
e tekst

3 +

so

1 +

§ 9 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so§ 10 § oorspronkelijk
e tekst

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

2 +

so

1 -

§ 11 5 PPE

2/ES - 141, 375, 47

so

1 +

2 +

§ 13 § oorspronkelijk
e tekst

3 +

so

1 +

§14 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1 +

2 +

§ 16 § oorspronkelijk
e tekst

3 +

§ 17 § oorspronkelijk
e tekst

as +

so

1 +

§ 18 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1 +

§ 20 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1/HS + 446, 75, 47

§ 21 § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 366, 151, 47
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 22 § oorspronkelijk
e tekst

as +

§ 24 § oorspronkelijk
e tekst

as +

so

1 +

§ 25 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

§ 26 § oorspronkelijk
e tekst

as +

so

1 +

§ 27 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1/HS + 428, 74, 64

2/HS + 411, 82, 50

§ 28 § oorspronkelijk
e tekst

3/HS + 377, 131, 45

so

1 +

2 +

§ 29 § oorspronkelijk
e tekst

3 +

§ 30 6 PPE -

so

1 +

§ 31 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

visum 27 § oorspronkelijk
e tekst

as +

overw A § oorspronkelijk
e tekst

HS + 375, 142, 51

overw B 4 PPE -

sooverw C § oorspronkelijk
e tekst

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

2 +

so

1 +

2 +

3 +

overw E § oorspronkelijk
e tekst

4 +

so

1 +

overw G § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1 +

overw I § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1 +

overw M § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1 +

2 +

3 +

overw O § oorspronkelijk
e tekst

4 +

overw P § oorspronkelijk
e tekst

as +

overw S § oorspronkelijk
e tekst

as +

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 364, 154, 37

B9-0289/2022 ID ↓

B9-0292/2022 ECR ↓

Verzoeken om hoofdelijke stemming
The Left: eindstemming (B9-0299/2022)
ECR: amendementen 1, 2
ID: §§ 5, 21; overweging A; amendement 3
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Verzoeken om aparte stemming
PPE: §§ 17, 22, 24, 26, 28; visum 27; overwegingen P, S

Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
amendement 5
1e deel “erkent dat individuele medische beroepsbeoefenaars in de VS om persoonlijke 

redenen een beroep kunnen doen op een gewetensclausule;”
2e deel “benadrukt echter dat gewetensbezwaren van een persoon geen afbreuk mogen 

doen aan het recht van een patiënt op volledige toegang tot gezondheidszorg en 
‑diensten;”

ID:
§ 28
1e deel “bevestigt dat abortus altijd een vrijwillige beslissing moet zijn die gebaseerd is op 

een verzoek van de betrokkene en uit vrije wil wordt gemaakt, overeenkomstig de 
medische normen en de beschikbaarheid, toegankelijkheid, betaalbaarheid en 
veiligheid”

2e deel “op basis van de richtsnoeren van de WHO;”
3e deel “roept de lidstaten op te zorgen voor universele toegang tot veilige en legale 

abortus, en voor eerbiediging van het recht op vrijheid, privacy en de best 
haalbare gezondheidszorg;”

PPE:
§ 1
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en rechten” en zonder de woorden: “herinnert 

eraan dat seksuele en reproductieve gezondheid en rechten fundamentele 
mensenrechten zijn die moeten worden beschermend en versterkt en op geen 
enkele manier kunnen worden afgezwakt of ingetrokken;”

2e deel “en rechten”
3e deel “herinnert eraan dat seksuele en reproductieve gezondheid en rechten 

fundamentele mensenrechten zijn die moeten worden beschermend en versterkt 
en op geen enkele manier kunnen worden afgezwakt of ingetrokken;”

§ 4
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “de toegang tot en de verstrekking van 

abortusdiensten volledig uit het strafrecht te halen” en “kosteloze”
2e deel “de toegang tot en de verstrekking van abortusdiensten volledig uit het strafrecht 

te halen”
3e deel “kosteloze”

§ 5
1e deel “roept de regering van Texas op Senate Bill 8 snel in te trekken; roept de 

regeringen van Idaho en Oklahoma op hun soortgelijke wetten, waaronder HB 
4327 (Oklahoma), in te trekken;”

2e deel “roept alle 26 staten van de VS met trigger laws, bestaande wetgeving en andere 
maatregelen betreffende verboden en beperkingen van abortus op, deze in te 
trekken en ervoor te zorgen dat hun wetgeving in overeenstemming is met de 
internationaal beschermde vrouwenrechten en de internationale 
mensenrechtennormen;”
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§ 6
1e deel "is ernstig bezorgd over het feit dat verboden en andere beperkingen van abortus 

onevenredig grote gevolgen hebben voor vrouwen in armoede, in het bijzonder 
vrouwen van een bepaald ras, onder wie zwarte vrouwen, Latijns-Amerikaanse 
vrouwen en inheemse vrouwen, alsmede vrouwen uit plattelandsgebieden, 
LHBTIQ-personen, vrouwen met een handicap, adolescenten, migrantenvrouwen, 
onder wie irreguliere migranten, en eenoudergezinnen met een vrouw aan het 
hoofd; benadrukt dat vrouwen die het zich als gevolg van financiële of logistieke 
belemmeringen niet kunnen veroorloven om naar reproductieve-
gezondheidsklinieken in naburige staten of landen te reizen, een groter risico 
lopen onveilige en levensbedreigende procedures te ondergaan, en gedwongen 
worden hun zwangerschap tegen hun wil uit te dragen”

2e deel “hetgeen een schending van de mensenrechten en een vorm van 
gendergerelateerd geweld is;”

§ 7
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “maar betreurt ten zeerste dat zij in de Senaat is 

verworpen” en “met inbegrip van abortus,”
2e deel “maar betreurt ten zeerste dat zij in de Senaat is verworpen”
3e deel “met inbegrip van abortus,”

§ 8
1e deel "spoort president Joe Biden en zijn regering aan hun inspanningen op te voeren en 

de rechten van abortus te blijven steunen, en dringt er bij hem op aan de toegang 
tot veilige en legale abortus te waarborgen; spoort de regering van de VS aan 
verdere inspanningen te leveren om ervoor te zorgen dat abortus en 
anticonceptie worden geïntegreerd in de verstrekking van leeftijdsgerichte en 
alomvattende informatie, voorlichting en diensten op het gebied van seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, en dat deze voor iedereen toegankelijk 
zijn;”

2e deel “is verheugd over het feit dat de VS opnieuw middelen vrijmaakt voor het UNFPA, 
het VN-agentschap voor seksuele en reproductieve gezondheid, en roept de 
regering van de VS en/of andere betrokken autoriteiten van de VS op seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten te blijven steunen en dit te doen in de VN en 
in andere multilaterale fora;” zonder de woorden: “en rechten”

3e deel “en rechten”

§ 9
1e deel “dringt er bij de regering van de VS en/of andere betrokken autoriteiten van de VS 

op aan te zorgen voor adequate federale, constitutionele en wettelijke 
bescherming van het recht op zwangerschapsonderbreking”

2e deel “en dringt er voorts bij de regering van de VS op aan abortus volledig uit het 
strafrecht te halen, hetgeen niet alleen inhoudt dat vrouwen en meisjes en andere 
zwangere personen, zorgverleners en anderen die abortus verzorgen niet langer 
worden gestraft, maar ook dat abortus uit het strafrecht van de staten wordt 
geschrapt en dat alle andere bestraffende wetten, beleidsmaatregelen en 
praktijken worden afgeschaft;”

§ 10
1e deel “spoort de regering van de VS en/of andere betrokken autoriteiten van de VS ten 

zeerste aan om ook alle belemmeringen voor abortusdiensten weg te nemen, met 
inbegrip van toestemming of kennisgeving door derden, verplichte wachttijden en 
toestemming door rechters of medische panels, en om in het hele land tijdige 
toegang tot abortuszorg te waarborgen;”

2e deel “roept de regering van de VS op ervoor te zorgen dat de dienst wordt verleend 
zonder discriminatie, pesterijen, dwang, angst of intimidatie, met inachtneming 
van de privacy van vrouwen en de vertrouwelijkheid, en met de nodige 
bescherming en eerbied voor zorgverleners;”

§ 13
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en rechten” en zonder het woord: “openbare”
2e deel “en rechten”
3e deel “openbare”
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§ 14
1e deel gehele tekst zonder het woord: “universele”
2e deel dit woord

§ 16
1e deel “is ernstig bezorgd over de mogelijke gevolgen voor de rechten van de vrouw in 

de gehele wereld, indien het Amerikaanse Hooggerechtshof Roe v. Wade zou 
terugdraaien; maakt zich ernstig zorgen over de mogelijkheid van een afremmend 
effect op de prioritering en financiering van diensten op het gebied van seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten, die zowel in de VS als wereldwijd al op 
grote schaal zijn gedeprioriteerd en ondergefinancierd;” zonder de woorden: “en 
rechten”

2e deel “en rechten”
3e deel “wijst er met bezorgdheid op dat in landen die voor hun 

volksgezondheidsprogramma’s sterk afhankelijk zijn van steun uit de VS, de 
terugdraaiing ervan gevolgen zou kunnen hebben voor het engagement van die 
regeringen ten aanzien van abortusvoorzieningen en andere reproductieve 
rechten;”

§ 18
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en rechten” en “in het bijzonder de 

abortuszorg, en dat zij recht hebben op gerechtigheid en verhaalsmogelijkheden 
wanneer hun rechten worden geschonden;

2e deel deze woorden

§ 20
1e deel “verzoekt de EU en de lidstaten alle mogelijke steun, met inbegrip van financiële 

steun, te bieden aan in de VS gevestigde maatschappelijke organisaties die 
diensten in verband met seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in het 
land beschermen, bevorderen en verstrekken, als een manier om hun niet 
aflatende inzet voor deze rechten te laten blijken;”

2e deel “roept voorts de lidstaten op een veilig toevluchtsoord te bieden aan alle 
medische beroepsbeoefenaars die het risico lopen op juridische vervolging of 
andere vormen van intimidatie als gevolg van hun legitieme werk in de 
abortuszorg;”

§ 21
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en rechten” en “onder meer door een mogelijke 

vermindering van de financiering door de VS voor seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten in de rest van de wereld te compenseren, en door in hun 
externe betrekkingen krachtig te pleiten voor en prioriteit te geven aan universele 
toegang tot veilige en legale abortus en andere seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten;”

2e deel deze woorden

§ 25
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en rechten” en “met name in landen waar het 

recht op en de toegang tot abortus aan beperkingen onderhevig zijn;”
2e deel deze woorden
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§ 27
1e deel “onderstreept dat het recht van alle mensen op lichamelijke integriteit en 

autonomie moet worden beschermd, in overeenstemming met het 
actieprogramma van Peking en het ICPD-actieprogramma, en dat de toegang tot 
essentiële diensten om dit recht te kunnen uitoefenen, moet worden 
gewaarborgd; benadrukt dat toegang tot gezondheidszorg een fundamenteel 
mensenrecht is, en dat het de plicht van de staat is om aan eenieder 
gezondheidszorg te verstrekken en om dit voor iedereen te garanderen; dringt 
aan op een alomvattende mondiale benadering voor het pakket van essentiële 
diensten op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid, met inbegrip 
van maatregelen om onveilige en clandestiene abortussen te voorkomen en te 
vermijden,”

2e deel “hetgeen moet worden opgenomen in de nationale strategieën, 
beleidsmaatregelen en programma’s voor universele gezondheidszorg”, “alsook 
de verlening van zorg na abortus” en “betreurt het dat gezondheidszorg niet voor 
iedereen toegankelijk is in de VS; herinnert eraan dat armoede nauw samenhangt 
met gedwongen en onder dwang voortgezette zwangerschappen en met het 
ontbreken van veilige en legale abortus;”

§ 29
1e deel “dringt er bij de lidstaten op aan abortus uit het strafrecht te halen en 

belemmeringen voor veilige en legale abortus en voor de toegang tot seksuele en 
reproductieve gezondheidszorg en diensten weg te nemen en te bestrijden;”

2e deel “roept de lidstaten op de toegang te waarborgen tot veilige, legale en gratis 
abortusdiensten, tot diensten en voorzieningen op het gebied van prenatale 
gezondheidszorg en kraamzorg, tot vrijwillige gezinsplanning, anticonceptie, 
jeugdvriendelijke diensten, alsook tot preventie, behandeling, zorg en 
ondersteuning met betrekking tot hiv, zonder discriminatie;” zonder de woorden: 
“tot veilige, legale en gratis abortusdiensten,”

3e deel deze woorden

§ 31
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en rechten” (de eerste twee maal) en “roept de 

lidstaten op vooruitgang te boeken op weg naar een universele dekking van de 
gezondheidszorg, waarvoor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van 
essentieel belang is;”

2e deel deze woorden

overweging C
1e deel “overwegende dat onveilige abortus de voornaamste maar een te voorkomen 

oorzaak is van moedersterfte en maternale morbiditeit;”
2e deel “overwegende dat het gebrek aan toegang tot veilige en legale abortuszorg een 

kritiek probleem is voor de volksgezondheid en de mensenrechten; overwegende 
dat het verbieden van abortus, waardoor vrouwen gedwongen worden onveilige 
en clandestiene abortussen te laten uitvoeren, leidt tot een hogere moedersterfte 
en maternale morbiditeit;”
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overweging E
1e deel “overwegende dat het leven van vrouwen en meisjes in de gehele VS zou worden 

beïnvloed door een beslissing van het Hooggerechtshof waarmee Roe v. Wade 
ongedaan zou kunnen worden gemaakt, en dat de schadelijke gevolgen het meest 
acuut zouden worden ervaren door personen in kwetsbare situaties;”

2e deel “overwegende dat ook andere seksuele en reproductieve gezondheid en rechten 
negatief beïnvloed zouden kunnen worden indien Roe v. Wade zou worden 
tenietgedaan; overwegende dat beperkingen of een verbod op het recht op 
abortus in de VS onevenredig grote gevolgen zouden hebben voor vrouwen in 
armoede, met name vrouwen van een bepaald ras, onder wie zwarte vrouwen, 
Latijns-Amerikaanse vrouwen en inheemse vrouwen, alsmede vrouwen uit 
plattelandsgebieden, LHBTIQ-personen, vrouwen met een handicap, adolescenten, 
migrantenvrouwen, onder wie irreguliere migranten, en eenoudergezinnen met 
een vrouw aan het hoofd;”

3e deel “overwegende dat met openbare abortusdiensten ervoor kan worden gezorgd dat 
alle vrouwen, ook die in een kwetsbare sociaal-economische situatie, universele 
toegang hebben tot veilige en legale abortus;” zonder het woord: “openbare”

4e deel “openbare”

overweging G
1e deel “overwegende dat Texas onlangs de zogenaamde Senate Bill 8 (SB 8) heeft 

aangenomen, die abortus verbiedt na het begin van de hartslag van de foetus, 
d.w.z. na ongeveer zes weken zwangerschap, en die niet verziet in uitzonderingen 
voor verkrachting, incest of foetale gezondheidstoestanden die onverenigbaar zijn 
met een duurzaam leven na de geboorte; overwegende dat het Hooggerechtshof 
van de VS de wet in werking heeft laten treden en dat Texas zich aan een 
rechterlijke toetsing van de grondwettigheid ervan heeft kunnen onttrekken door 
overheidsambtenaren vrij te stellen van de handhaving van de wet en een 
juridisch pad te creëren waarlangs burgers tegen betaling van een beloning van 
10 000 USD eenieder kunnen aanklagen die abortuszorg verleent of iemand helpt 
bij het verkrijgen van een abortus in strijd met het verbod, aangezien de wet 
zonder één enkele entiteit die verantwoordelijk is voor de handhaving ervan, 
moeilijker aan te vechten is;”

2e deel “overwegende dat de bepaling op grond waarvan burgers eenieder die 
abortusdiensten verleent, kunnen vervolgen, de sluizen openzet voor pesterijen;”

overweging I
1e deel “overwegende dat indien het Hooggerechtshof zou besluiten Roe v. Wade 

ongedaan te maken, de beslissing over de wettigheid van abortussen weer bij de 
staten zou komen te liggen; overwegende dat 13 staten reeds zogenaamde 
“trigger laws” hebben uitgevaardigd die abortus buiten de wet stellen, en die 
bedoeld zijn om de toegang tot abortus onmiddellijk te verbieden of te beperken 
als Roe v.Wade wordt teruggedraaid; overwegende dat met inbegrip van deze 13 
staten er in totaal 26 staten zijn die abortus zeker of waarschijnlijk zullen 
beperken of verbieden indien de grondwettelijke bescherming wordt 
tenietgedaan, aangezien andere staten zouden kunnen proberen om ofwel wetten 
van vóór 1973 opnieuw in te voeren,”

2e deel “zoals Michigan, Wisconsin en West Virginia, ofwel recentelijk goedgekeurde 
abortusbeperkingen in te voeren die door de rechtbanken werden geblokkeerd, 
zoals Alabama, Georgia, Iowa, Ohio en South Carolina;”

overweging M
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en conservatieve denktanks die tot het 

christelijk rechts van de VS behoren,”
2e deel deze woorden
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overweging O
1e deel "overwegende dat ondanks de algemene vooruitgang op het gebied van de 

bescherming van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de wereld, 
ook in Europa, de terugval in het recht op toegang tot veilige en legale abortus 
een ernstige bron van zorg is;”

2e deel “overwegende dat het terugdraaien van Roe v. Wade de anti-abortusbeweging in 
de Europese Unie zou kunnen versterken; overwegende dat Polen de enige EU-
lidstaat is die een grond voor abortus uit zijn wetgeving heeft geschrapt, 
aangezien het onwettige Grondwettelijk Tribunaal op 22 oktober 2020 heeft 
beslist om reeds lang bestaande rechten van Poolse vrouwen ongedaan te maken, 
hetgeen neerkomt op een de facto abortusverbod;”

3e deel “overwegende dat abortus in Malta verboden is; overwegende dat medische 
abortus vroeg in de zwangerschap niet legaal is in Slowakije en niet beschikbaar is 
in Hongarije; overwegende dat ook in Italië de toegang tot abortus wordt 
uitgehold; overwegende dat in andere EU-lidstaten de toegang tot abortuszorg 
wordt ontzegd, zoals onlangs in Kroatië;”

4e deel “overwegende dat de EU en haar lidstaten absoluut moeten opkomen voor 
seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en moeten benadrukken dat de 
rechten van vrouwen onvervreemdbaar zijn en niet mogen worden geschrapt of 
afgezwakt; overwegende dat het van cruciaal belang is dat de EU en haar 
lidstaten vooruitgang blijven boeken bij het waarborgen van de toegang tot 
veilige, legale en tijdige abortuszorg, overeenkomstig de aanbevelingen en 
bewijzen van de WHO;”

8. Oproep tot een conventie voor een herziening van de Verdragen

Ontwerpresoluties: B9-0305/2022, B9-0307/2022

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

Ontwerpresolutie B9-0305/2022
(ID-Fractie)

ontwerpresolutie -

Ontwerpresolutie B9-0307/2022
(S&D, Renew, Verts/ALE, leden)

1 The Left HS - 77, 477, 16

2 The Left HS - 65, 489, 9

3 The Left HS - 62, 478, 33

vóór § 1

4 The Left HS - 153, 398, 17

na § 1 9 The Left -

na § 2 5 The Left HS - 65, 388, 116

10 The Left -

11 The Left -

12 The Left -

na § 4

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

14 The Left -

15 The Left -

16 The Left -

37 Verts/ALE HS - 116, 336, 113

17 The Left HS - 99, 359, 103

18 The Left -

19 The Left -

20 The Left -

21 The Left -

22 The Left -

23 The Left HS - 104, 354, 105

24 The Left -

25 The Left HS - 64, 381, 119

26 The Left HS - 65, 373, 124

27 The Left -

28 The Left HS - 206, 258, 96

38 PPE, S&D, 
Renew

HS + 359, 166, 37

so

1/HS ↓

2/HS ↓

3/HS ↓

§ 5

§ oorspronkelijk
e tekst

4/HS ↓

29 The Left HS - 115, 326, 110

30 The Left -

31 The Left -

32 The Left -

33S The Left -

§ 6

34S The Left -
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

35 The Left -

36 The Left HS - 170, 358, 32

39 PPE, S&D, 
Renew

HS + 391, 110, 56

6 The Left -na overw B

7 The Left -

na overw D 8 The Left HS - 69, 444, 43

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 355, 154, 48

Verzoeken om hoofdelijke stemming
S&D: eindstemming
Verts/ALE: amendement 37
PPE: amendementen 38, 39
The Left: amendementen 1, 2, 3, 4, 5, 8, 17, 23, 25, 26, 28, 29, 36

Verzoeken om stemming in onderdelen
The Left:
§ 5
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “bepaalde”, “en zogeheten 

overbruggingsclausules, alsook in noodgevallen” (eerste streepje) en “defensie” 
(tweede streepje) en zonder het vijfde streepje

2e deel “bepaalde” en “en zogeheten overbruggingsclausules, alsook in noodgevallen” 
(eerste streepje)

3e deel “defensie” (tweede streepje)
4e deel vijfde streepje

9. Een nieuw handelsinstrument om producten die met behulp van 
dwangarbeid zijn vervaardigd te verbieden

Ontwerpresolutie: B9-0291/2022

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0291/2022
(commissie INTA)

ontwerpresolutie HS + 503, 6, 4

Verzoeken om hoofdelijke stemming
The Left: eindstemming


