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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. De status van kandidaat-lidstaat van Oekraïne, de Republiek Moldavië en 
Georgië

Ontwerpresoluties: RC-B9-0331/2022, B9-0331/2022, B9-0332/2022, B9-0333/2022, B9-0334/2022, 
B9-0335/2022, B9-0336/2022

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0331/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, leden)

so

1 +

§ 4 § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 515, 40, 25

so

1 +

§ 5 § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 503, 49, 31

so

1 +

§ 6 § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 511, 49, 25

§ 7 6 The Left -

na § 8 1 The Left HS - 123, 423, 37

§ 9 4 The Left HS - 120, 424, 40

7 The Left HS - 98, 395, 90na § 9

8 The Left -

§ 14 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 475, 58, 51

so

1 +

§ 15 § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 468, 72, 44

2 The Left HS - 83, 446, 59

so

1 -

5 The Left

2/HS - 43, 508, 35

na § 15

3 The Left HS - 123, 455, 9
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1 +

overw B § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 510, 40, 26

overw H § oorspronkelijk
e tekst

HS + 481, 57, 44

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 529, 45, 14

ontwerpresoluties van de fracties

B9-0331/2022 Renew ↓

B9-0332/2022 Verts/ALE ↓

B9-0333/2022 The Left ↓

B9-0334/2022 PPE ↓

B9-0335/2022 S&D ↓

B9-0336/2022 ECR ↓

Verzoeken om hoofdelijke stemming
The Left: §§ 5 (2e deel), 15 (2e deel); amendementen 1, 2, 3, 4, 5 (2e deel), 7
Renew: eindstemming
ID: overwegingen B, H; §§ 4 (2e deel), 6, (2e deel), 14, 15 (2e deel)

Verzoeken om stemming in onderdelen
The Left:
§ 5
1e deel “verzoekt de lidstaten de politieke wil te tonen om het uitbreidingsproces nieuw 

leven in te blazen en hun beloften na te komen door concrete, positieve stappen 
te zetten in het kader van de toetredingsprocessen van landen die lid willen 
worden van de Unie en die het verdienen deel uit te maken van de Europese 
familie;”

2e deel “dringt er daarom bij de staatshoofden en regeringsleiders van de EU die op 23 en 
24 juni 2022 bijeenkomen op aan om groen licht te geven voor het 
uitbreidingsproces in de Westelijke Balkan, dat momenteel geblokkeerd is;”
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amendement 5
1e deel “spreekt zijn diepe bezorgdheid uit over de neoliberale hervormingen in Oekraïne, 

Moldavië en Georgië, die zijn opgelegd in het kader van de verlening van 
macrofinanciële bijstand en/of de transformatieprocessen die voortvloeien uit de 
DCFTA’s;”

2e deel “spreekt zijn diepe bezorgdheid uit over de recente hervormingen van de 
arbeidswetgeving in Oekraïne, die de rechten van werknemers en de sociale 
bescherming ondermijnen; dringt erop aan dat in het toetredingsproces prioriteit 
wordt gegeven aan de intrekking van deze hervormingen, de volledige aanpassing 
van de arbeidswetgeving van alle kandidaat-lidstaten aan de IAO-verdragen en 
het Europees Sociaal Handvest, en aan de verplichting in de 
associatieovereenkomsten om de rol van de sociale partners en de sociale dialoog 
te bevorderen;”

ID:
§ 4
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “onomkeerbaar” en “een betrouwbare partner 

en geloofwaardige geopolitieke speler moet blijven die”
2e deel deze woorden

§ 6
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “om het uitbreidingsproces van de EU zijn 

geloofwaardigheid te laten behouden en de transformerende kracht ervan zijn 
werk te laten doen,”

2e deel deze woorden

overw B
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “die genocide kunnen vormen”
2e deel deze woorden

The Left, ID:
§ 15
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “waarvoor geen alternatief bestaat en”
2e deel deze woorden

Diversen
Sven Mikser, Włodzimierz Cimoszewicz, Juozas Olekas en Marina Kaljurand ondersteunen 
ontwerpresolutie B9-0335/2022 eveneens.
Adam Bielan ondersteunt ontwerpresolutie B9-0336/2022 eveneens.

2. Uitzonderlijke tijdelijke steun uit hoofde van het Elfpo naar aanleiding van 
de gevolgen van de Russische invasie van Oekraïne ***I

Voorstel voor een verordening (COM(2022)0242 - C9-0185/2022 - 2022/0166(COD))

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

1 Verts/ALE HS - 116, 463, 7art 1, § 1, punt 1

2 Verts/ALE HS - 116, 465, 5

Voorstel van de Commissie HS + 508, 72, 10

Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE: amendementen 1, 2
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3. Gasopslag ***I

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

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

voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 1 ITRE HS + 490, 47, 55

4. Digitaal EU-COVID-certificaat – burgers van de Unie ***I

Verslag: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2022)

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

Voorstel tot verwerping van het voorstel van de Commissie

verwerping 18 ID HS - 107, 483, 3

voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 36 commissie HS + 453, 119, 19

Ontwerp van wetgevingshandeling

gehele tekst 36 commissie ↓

art 1, § 1, punt 1 24 ID ↓

artikel 1, § 1, punt 2, 
a, i

25 ID HS ↓

artikel 1, § 1, punt 2, 
a, ii

26 ID ↓

art 1, § 1, punt 4 27 ID ↓

36 DD1 commissie ↓art 1, § 1, na punt 4

29 ID HS ↓

art 1, § 1, punt 5 28 ID ↓

31 ID HS ↓art 1, § 1, na punt 5

36 DD2 commissie ↓

art 1, § 1, punt 6 30 ID HS ↓

36 DD3 commissie ↓art 1, § 1, na punt 7

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

art 1, § 1, punt 8 33 ID HS ↓

art 1, § 1, punt 9 35 ID ↓

36 DD4 commissie ↓overw 2

19 ID ↓

overw 5 20 ID ↓

36 DD5 commissie ↓overw 8

21 ID ↓

36 DD6 commissie ↓na overw 8

22 ID ↓

23S ID ↓overw 12

36 DD7 commissie ↓

Voorstel van de Commissie HS ↓

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ID: amendementen 18, 25, 29-31, 33-34

Diversen
Amendement 32 is geannuleerd.

5. Digitaal EU-COVID-certificaat – onderdanen van derde landen ***I

Verslag: Juan Fernando López Aguilar (A9-0137/2022)

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

Voorstel tot verwerping van het voorstel van de Commissie

verwerping 1 ID HS - 87, 480, 10

voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 2 commissie HS + 454, 112, 20

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ID: amendement 1
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6. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3 bij de algemene begroting 2022: 
financiering van opvangkosten van mensen die Oekraïne ontvluchten

Verslag: Karlo Ressler (A9-0181/2022)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

ontwerpresolutie HS + 576, 3, 13

7. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing 
aan de globalisering – aanvraag EFG/2022/001 FR/Air France – Frankrijk

Verslag: Fabienne Keller (A9-0183/2022)

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

§ 4 1 The Left -

§ 14 2 The Left -

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 564, 18, 16

8. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing 
aan de globalisering – aanvraag EGF/2021/008 EL/Attica Vervaardiging van 
elektrische apparatuur – Griekenland

Verslag: Bogdan Rzońca (A9-0185/2022)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

ontwerpresolutie HS + 564, 26, 6

9. Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement – Antimicrobiële 
stoffen of groepen van antimicrobiële stoffen die worden voorbehouden 
voor de behandeling van bepaalde infecties bij de mens

Ontwerpresolutie: B9-0327/2022

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0327/2022
(commissie ENVI)

ontwerpresolutie HS - 269, 280, 46

Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE: eindstemming
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10. Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement – Genetisch 
gemodificeerde mais DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603, en genetisch 
gemodificeerde maissoorten die bestaan uit een combinatie van twee of 
drie van de transformatiestappen DP4114, MON 810, MIR604 en NK603

Ontwerpresolutie: B9-0328/2022

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0328/2022
(commissie ENVI)

ontwerpresolutie HS + 398, 173, 24

Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE: eindstemming

11. Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement – genetisch 
gemodificeerde mais NK603 × T25 × DAS-40278-9 en de subcombinatie 
T25 × DAS-40278-9

Ontwerpresolutie: B9-0326/2022

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0326/2022
(commissie ENVI)

ontwerpresolutie HS + 402, 173, 18

Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE: eindstemming

12. Gedeeltelijke vervanging van de leden van de Europese Rekenkamer – 
Stephanus Abraham Blok

Verslag: Markus Pieper (A9-0180/2022) (geheime stemming (artikel 191, lid 1, van het Reglement))

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

benoeming van 
Stephanus Abraham 

Blok

Geh. S + 414, 112, 57
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13. De verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en 
technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de 
Federale Republiek Brazilië ***

Aanbeveling: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0176/2022)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

voorstel voor een 
besluit van de Raad

HS + 519, 5, 74

14. Toetreding van de Europese Unie tot het Verdrag betreffende de 
erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen in 
burgerlijke of handelszaken ***

Aanbeveling: Sabrina Pignedoli (A9-0177/2022)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

voorstel voor een 
besluit van de Raad

HS + 576, 8, 14

15. Illegale houtkap in de EU

Ontwerpresolutie: B9-0329/2022

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

Ontwerpresolutie B9-0329/2022
(commissie PETI)

so

1 +

§ 1 § oorspronkelijk
e tekst

2/ES + 336, 243, 17

so

1 +

§ 2 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1 +

§ 6 § oorspronkelijk
e tekst

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

na § 6 3 S&D ES + 338, 226, 32

so

1 +

2 +

§ 7 § oorspronkelijk
e tekst

3 +

§ 8 § oorspronkelijk
e tekst

as/ES + 316, 250, 28

so

1 +

§ 9 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

6 PPE ES - 268, 322, 7§ 12

§ oorspronkelijk
e tekst

as +

so

1 +

2 +

§ 14 § oorspronkelijk
e tekst

3 +

so

1 +

§ 15 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

na § 15 4 S&D ES + 339, 218, 38

so

1 +

§ 17 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

§ 18 § oorspronkelijk
e tekst

as +

so

1 +

2 +

§ 20 § oorspronkelijk
e tekst

3/ES + 302, 268, 24
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

4 +

§ 21 § oorspronkelijk
e tekst

as +

§ 23 § oorspronkelijk
e tekst

as/ES + 316, 268, 7

so

1 +

§ 25 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1 +

§ 27 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

7 PPE -§ 31

§ oorspronkelijk
e tekst

as/ES + 346, 246, 4

so

1/HS + 459, 117, 17

na § 35 1 Renew, S&D, 
Verts/ALE,
The Left

2/HS + 317, 248, 20

§ 43 § oorspronkelijk
e tekst

as +

overw A 5 PPE -

so

1/ES + 385, 197, 8

2 +

3 +

overw D § oorspronkelijk
e tekst

4 +

so

1/ES + 328, 245, 22

overw E § oorspronkelijk
e tekst

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

na overw I 2 S&D +

overw L § oorspronkelijk
e tekst

as +

so

1 +

2 +

overw Q § oorspronkelijk
e tekst

3 +

ontwerpresolutie (gehele tekst) +

Verzoeken om hoofdelijke stemming
Renew: amendement 1

Verzoeken om aparte stemming
Renew: §§ 8, 12, 23
ID: §§ 1, 8, 18, 20, 21, 23, 31, 43; overweging L

Verzoeken om stemming in onderdelen
Renew:
§ 2
1e deel “merkt op dat illegale houtkap nog steeds een probleem is in de EU; uit zijn 

bezorgdheid over de negatieve gevolgen van illegale houtkap voor de Europese 
bossen, wilde habitats, de interne markt en de EU-klimaatactie; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten een grondige beoordeling uit te voeren van de 
sociaaleconomische oorzaken van dergelijke verschijnselen en de relevante 
nationale en EU-wetgeving volledig toe te passen, teneinde op doeltreffende wijze 
concrete en onmiddellijke maatregelen te ontwikkelen voor de bestrijding van 
illegale houtkap om zo te voorkomen dat dit tot een gangbare praktijk uitgroeit, 
rekening houdend met de verplichtingen uit hoofde van de natuurrichtlijnen en de 
doelstellingen in het kader van de biodiversiteitsstrategie die door de lidstaten 
zijn onderschreven;”

2e deel “uit zijn bezorgdheid over het feit dat de sterk gestegen prijzen van materialen en 
energie en het nultarief voor biomassa-emissies in het kader van het 
emissiehandelssysteem (ETS), de druk op de bossen tot een onhoudbaar niveau 
kunnen doen toenemen, onder meer als gevolg van illegale houtkap gezien de 
hoge winstmarges ten opzichte van de verwaarloosbare risico’s, mede rekening 
houdend met de huidige sociale en economische omstandigheden van mensen die 
in afgelegen en plattelandsgebieden in de EU wonen;”

§ 6
1e deel “wijst erop dat het voor de toekomst van de Europese bosbouw van cruciaal 

belang is tot een duurzame vorm van bosbeheer, bescherming en instandhouding 
te komen, op basis van meetbare indicatoren en drempels;”

2e deel “onderschrijft de invoering van een certificeringsregeling met respect voor de 
natuur ten behoeve van de instandhouding van de biodiversiteit in al haar 
vormen, het waarborgen van productiviteit en veerkracht op de lange termijn, en 
het inspelen op ecologische, economische en maatschappelijke uitdagingen;”

PPE:
amendement 1
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “de instelling van een groene openbare 

aanklager in de EU, door”
2e deel deze woorden
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§ 1
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en over te gaan tot inbreukprocedures”
2e deel deze woorden

§ 20
1e deel “benadrukt dat de Commissie de naleving van de EU-wetgeving moet afdwingen;”
2e deel “begrijpt dat de bewijslast betreffende overtredingen bij de Commissie berust, die 

bij inbreukprocedures niet van aannames kan uitgaan; benadrukt echter dat de 
Commissie weliswaar heeft bevestigd dat de juiste toepassing van het Unierecht 
een prioriteit blijft, maar dat de duur van sommige inbreukprocedures, zelfs 
wanneer de Commissie over voldoende bewijs beschikt, anders doet vermoeden;”

3e deel “vindt het onverantwoord dat in deze tijd waarin de milieuwetgeving de vaakst 
geschonden wetgeving is en met de Europese Green Deal nieuwe initiatieven zijn 
ingevoerd, het directoraat-generaal Milieu van de Commissie aanhoudend met 
een personeelstekort te kampen heeft; betreurt dat onvervangbare hulpbronnen 
verloren gaan ten gevolge van de passiviteit van de Commissie en de 
bezuinigingen op de personeelsbegroting van de EU;”

4e deel “stelt voor dat de Commissie en de lidstaten hun prioriteiten herzien;”

overweging E
1e deel “overwegende dat producten van illegale houtkap in de EU als gecertificeerd hout 

worden verkocht; overwegende dat de belangrijkste bestaande 
certificatieregelingen niet volledig in overeenstemming zijn met de voorschriften 
van de geldende wetgeving;”

2e deel “overwegende dat de belangrijkste regelingen die aan de orde zijn gesteld in het 
verslag van de Commissie van juli 2021 inzake certificerings- en 
controleregelingen in de bosbouwsector, een aantal hiaten op het gebied van 
juridische definities vertonen en dat de wettelijke vereisten ervan een beperkte 
reikwijdte hebben of onduidelijk van aard zijn; overwegende dat zij weliswaar 
voorzien in een systematische aanpak waar het de overdracht van 
certificeringsverklaringen in de toeleveringsketen betreft, maar niet in staat zijn 
om – in realtime of anderszins – transacties betreffende hoeveelheden, soorten en 
kwaliteiten tussen entiteiten te verifiëren, waardoor de systemen kwetsbaar zijn 
voor manipulatie en fraude; overwegende dat alle belangrijke 
certificeringsregelingen tekortkomingen vertonen waar het de identificatie en 
doeltreffende aanpak van corruptiezaken betreft, dat de huidige systemen voor 
het identificeren van gevallen van corruptie redelijk beperkt zijn, en dat de 
regelingen het risico van fraude niet voldoende ondervangen;”
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overweging Q
1e deel “overwegende dat de bosbeheerplannen van de lidstaten overeen moeten komen 

met de maatregelen die nodig zijn voor de bescherming en het herstel van de 
biodiversiteit in bossen, en beschikbaar moeten zijn voor het publiek;”

2e deel “overwegende dat niet alle beheerplannen voor Natura 2000-gebieden 
uitdrukkelijk de waarde van primaire en oerbossen erkennen, en dat 
instandhoudingsmaatregelen voor beschermde bossen houtkap niet geheel 
uitsluiten, hetgeen onverenigbaar kan zijn met de instandhouding van primaire en 
oerbossen op lange termijn;” zonder de woorden: “overwegende dat niet alle 
beheerplannen voor Natura 2000-gebieden uitdrukkelijk de waarde van primaire 
en oerbossen erkennen, en” en “hetgeen onverenigbaar kan zijn met de 
instandhouding van primaire en oerbossen op lange termijn;”

3e deel deze woorden

ID:
§ 9
1e deel “roept alle lidstaten op ervoor te zorgen dat houttraceersystemen volledig 

operationeel zijn en dat bosbouwsancties evenredig en afschrikwekkend zijn, 
zodat illegale houtkap op doeltreffende wijze wordt ontmoedigd; uit zijn ernstige 
bezorgdheid over het feit dat de sancties momenteel niet in verhouding staan tot 
de productwaarde van hout en dat marktdeelnemers soms slechts sancties in de 
vorm van een waarschuwing of zeer lage administratieve sancties krijgen 
opgelegd; roept de lidstaten op te voorzien in middelen om de werkzaamheden te 
verbeteren van de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de 
bosbouw, waar nodig het aantal rechtshandhavers te verhogen, en in gevallen 
van illegale houtkap op doeltreffende wijze juridische stappen te nemen en 
strafrechtelijke procedures in te leiden op basis van het bewijsmateriaal dat door 
de politie is verkregen of door derden aan de politie is doorgespeeld;”

2e deel “pleit ervoor dat de herziene richtlijn milieucriminaliteit voorziet in strafrechtelijke 
procedures, onder meer tegen particulieren;”

§ 15
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “herinnert eraan dat een gecoördineerde 

Europese aanpak en preventieve maatregelen de bestrijding van illegale houtkap 
kunnen bevorderen;” en “en buiten”

2e deel deze woorden

§ 17
1e deel “verzoekt de lidstaten passende rechtshandhavingsmaatregelen te nemen met 

het oog op de bestrijding van illegale houtkap en de bescherming van 
milieuactivisten, journalisten en klokkenluiders; roept de lidstaten op de nodige 
maatregelen te treffen om te voorkomen dat zaken met betrekking tot illegale 
houtkap door de justitiële autoriteiten worden geseponeerd; erkent de actieve rol 
en betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld, met inbegrip van niet-
gouvernementele organisaties en milieuactivisten, bij het bepleiten van 
klimaatactie en de bescherming van de biodiversiteit, en vraagt de EU dergelijke 
activiteiten te ondersteunen;”

2e deel “benadrukt dat de participatie van het maatschappelijk middenveld in het kader 
voor transparantie dat is uiteengezet in artikel 13 van de Overeenkomst van Parijs 
moet worden gewaarborgd;”



P9_PV(2022)06-23(VOT)_NL.docx 16 PE 734.611

§ 25
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “nu hiaten in de tenuitvoerlegging van de EU-

milieuwetgeving een factor kunnen vormen die milieucriminaliteit in de hand 
werkt;”

2e deel deze woorden

§ 27
1e deel “verzoekt de Commissie haar handelsbeleid in te zetten om de illegale houtkap op 

internationaal niveau aan banden te leggen; benadrukt dat het invoeren van 
illegaal gekapt hout uit niet-EU-landen tot een verstoring van de Europese markt 
leidt en een oneerlijke situatie voor Europese producenten creëert; herinnert 
eraan dat het gebruik van dit illegale hout ook de gemeenschappen waar het hout 
wordt gekapt benadeelt, en ervoor zorgt dat de illegale houtkap en de daarmee 
samenhangende criminaliteit in stand worden gehouden;”

2e deel “is verheugd over het feit dat het voorstel van de Commissie voor een 
verordening inzake ontbossingsvrije producten een reeks verplichte 
zorgvuldigheidsregels bevat voor bedrijven die bepaalde grondstoffen op de EU-
markt willen aanbieden;”

Renew, PPE:
§ 7
1e deel “benadrukt met klem dat de Commissie moet waarborgen dat er in het kader van 

de nationale strategische plannen voldoende financiële middelen worden 
toegewezen voor het herstel van de biodiversiteit in de gebieden die het zwaarst 
door illegale houtkap worden getroffen;” zonder de woorden: “in het kader van de 
nationale strategische plannen”

2e deel “in het kader van de nationale strategische plannen”
3e deel “herinnert eraan dat in de resolutie van het Europees Parlement van 9 juni 2021 

over de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 is bepaald dat ten minste 10 % van 
de jaarlijkse uitgaven binnen het meerjarig financieel aan biodiversiteit moet 
worden uitgegeven; betreurt dat de financieringsdoelstelling voor de biodiversiteit 
in sommige lidstaten aanzienlijk lager ligt dan de overeengekomen 10 %;”

PPE, ID:
§ 14
1e deel “roept de nationale en EU-autoriteiten op afschrikkende en krachtige maatregelen 

te nemen met het oog op de volledige naleving van de nationale en EU-
milieuwetgeving;”

2e deel “merkt op dat procedurele zwakke punten en ontbrekende controles de 
doeltreffendheid van de houtverordening in de praktijk doen afnemen; verzoekt 
de EU-medewetgevers dringend de onderhandelingen in het kader van het 
voorstel voor een verordening inzake ontbossingsvrije producten 
(COM(2021)0706) aan te grijpen om lessen te trekken uit de uitvoering en 
handhaving van de houtverordening van de EU en de status van de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten en de bepalingen betreffende de kwantiteit en de 
kwaliteit van hun controles te verbeteren, evenals hun betrekkingen en contacten 
met de bevoegde autoriteiten van andere lidstaten, met andere nationale 
autoriteiten en met de Commissie; roept de lidstaten op tot strikte uitvoering van 
de bepalingen van de huidige relevante wetgeving door het gebruik en 
verhandelen van illegaal hout op de EU-markt te verbieden;”

3e deel “pleit ervoor de illegale houtkap als strafbaar feit te behandelen, met inbegrip van 
passende strafrechtelijke sancties, de illegale houtkap binnen het 
toepassingsgebied van de herziene richtlijn inzake de bescherming van het milieu 
door middel van het strafrecht te brengen, en pleit voor sterkere Europese 
samenwerking in de strijd tegen illegale houtkap; dringt erop aan dat illegale 
houtkap in alle lidstaten op uniforme wijze als milieudelict wordt gedefinieerd, 
zodat wordt gewaarborgd dat in de hele EU geharmoniseerde procedures en 
sancties worden toegepast voor dezelfde overtredingen op het gebied van illegale 
houtkap;”

Renew, ID:
overweging D
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1e deel “overwegende dat illegale houtkap een belangrijke factor voor bosdegradatie, 
ontbossing en klimaatverandering is die ertoe bijdraagt dat de luchtkwaliteit 
slechter wordt; overwegende dat de illegale houtkap goed is voor tussen de 15 % 
en 30 % van de internationale houtproductie en daarnaast ecologische, 
maatschappelijke en economische gevolgen met zich brengt;” zonder de 
woorden: “en klimaatverandering”

2e deel “en klimaatverandering”
3e deel “overwegende dat de illegale houtkap grotendeels onopgemerkt plaatsvindt en 

daarmee de pogingen van de EU in de weg staat om de doelstellingen van de 
Europese Green Deal, de Europese klimaatwet en de biodiversiteitsstrategie te 
verwezenlijken; overwegende dat illegale houtkap heel vaak plaatsvindt in een 
aantal van de kwalitatief meest hoogwaardige en best in stand gehouden bossen 
in de EU;” zonder het woord: “heel”

4e deel “heel”

16. Tenuitvoerlegging en verwezenlijking van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen

Verslag: Barry Andrews, Petros Kokkalis (A9-0174/2022)

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

so

1/HS + 467, 67, 57

2/HS + 291, 255, 25

3/HS + 316, 219, 43

4/HS + 432, 122, 35

5/HS + 299, 230, 59

§ 29 § oorspronkelijk
e tekst

6/HS + 457, 69, 61

so

1 +

§ 31 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1 +

§ 57 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 470, 56, 67

Verzoeken om hoofdelijke stemming
PPE: § 29
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Verzoeken om stemming in onderdelen
leden
§ 29
1e deel “is ingenomen met de inspanningen die zijn geleverd om de SDG’s op omvattende 

wijze in het Europees Semester te integreren, onder meer via de jaarlijkse 
duurzamegroeianalyses en door middel van de integratie van de jaarlijkse 
monitoring van de SDG’s door Eurostat in het voorjaarspakket van het Europees 
Semester;”

2e deel “herhaalt voorstander te zijn van de integratie van biodiversiteitsindicatoren in 
het Europees semester;”

3e deel “dringt er bij de lidstaten op aan het ambitieniveau van hun nationale respons 
inzake de uitvoering van de Agenda 2030 te verhogen; is ingenomen met de 
centrale positie die de SDG’s in het najaarspakket innemen, met name de 
aanbeveling dat de lidstaten een strategie moeten volgen die inhoudt dat 
vooruitgang niet enkel aan de hand van het bbp wordt gemeten en erop gericht is 
de SDG’s ten volle in hun nationale respons te integreren; verzoekt de Commissie 
om de hervorming van het Europees Semester voort te zetten en in dat kader de 
economische, sociale en ecologische prioriteiten met elkaar in evenwicht te 
brengen, zodat een sociale, ecologische en economische transformatie wordt 
bevorderd en de integratie van de Agenda 2030,”

4e deel “de Europese pijler van sociale rechten en de Europese Green Deal op alle 
niveaus wordt verbeterd, waarbij de volledige betrokkenheid van lokale en 
regionale autoriteiten gewaarborgd wordt en de hervormingen en investeringen in 
de lidstaten worden aangevuld;”

5e deel “is van mening dat er bij deze hervorming voor gezorgd moet worden dat 
Europese coördinatie van het SDG-beleid niet leidt tot een beleidsproces parallel 
aan het Europees Semester, maar bestaat uit een geïntegreerde en coherente 
aanpak op basis van een nieuw pact voor duurzame ontwikkeling;”

6e deel “verwacht dat het proces van het Europees Semester zal bijdragen aan de 
capaciteiten van de lidstaten om de vooruitgang met betrekking tot de uitvoering 
van de SDG’s te monitoren;”

§ 31
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “de Europese pijler van sociale rechten”
2e deel deze woorden

§ 57
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en rechten”
2e deel deze woorden

17. Uitvoering van de herstel- en veerkrachtfaciliteit

Verslag: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru (A9-0171/2022)

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

na § 1 1 The Left HS - 113, 428, 52

§ 6 7 ID HS - 125, 458, 6

8 ID HS - 132, 452, 7na § 15

10 Verts/ALE HS - 99, 391, 104
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 16 13 PPE, S&D, 
Renew

+

§ 18 14 PPE, S&D, 
Renew

+

§ 22 15 PPE, S&D, 
Renew

+

§ 23 16 PPE, S&D, 
Renew

+

na § 26 2 The Left HS - 51, 521, 23

§ 33 17 PPE, S&D, 
Renew

+

§ 35 18 PPE, S&D, 
Renew

+

§ 36 9 ID HS - 122, 458, 12

so

1/HS + 441, 118, 15

11 PPE, S&D, 
Renew, 

Verts/ALE, 
The Left

2/HS - 238, 334, 16

§ 37

§ oorspronkelijk
e tekst

HS ↓

§ 63 19 PPE, S&D, 
Renew

+

§ 66 3 The Left HS - 93, 458, 41

na § 66 4 The Left HS - 63, 493, 31

§ 68 5 The Left HS - 63, 494, 28

na § 89 6 The Left HS - 167, 388, 38

na visum 6 12 PPE, S&D, 
Renew

+

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 420, 90, 83

Verzoeken om hoofdelijke stemming
The Left: amendementen 1, 2, 3, 4, 5, 6
Verts/ALE: amendement 10
PPE: § 37; amendement 11
ID: amendementen 7, 8, 9
ECR: amendement 11
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Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
amendement 11
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “verzoekt de Raad met klem het Poolse NRRP 

pas goed te keuren wanneer Polen zich volledig houdt aan de voorschriften van 
RRF-verordening, en met name artikel 22 daarvan, met het oog op de 
bescherming van de financiële belangen van de Unie tegen belangenconflicten en 
fraude, en wanneer het gehoor geeft aan alle landspecifieke aanbevelingen in het 
kader van het Europees Semester op het gebied van de rechtsstaat, en alle 
relevante arresten van het HvJ-EU en het Europees Hof van de Rechten van de 
Mens ten uitvoer heeft gelegd;”

2e deel deze woorden

18. Inclusiemaatregelen in het kader van Erasmus+ 2014-2020

Verslag: Laurence Farreng (A9-0158/2022)

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

so

1 +

§ 5 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1 +

§ 10 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

§ 15 § oorspronkelijk
e tekst

as +

§ 16 § oorspronkelijk
e tekst

as +

so

1 +

§ 17 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

§ 20 § oorspronkelijk
e tekst

as +

§ 21 § oorspronkelijk
e tekst

as +

§ 24 § oorspronkelijk
e tekst

as +

so

1 +

§ 25 § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 450, 122, 22
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 29 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 514, 65, 9

§ 35 § oorspronkelijk
e tekst

as +

visum 5 § oorspronkelijk
e tekst

as +

visum 7 § oorspronkelijk
e tekst

as +

visum 9 § oorspronkelijk
e tekst

as +

so

1 +

overw B § oorspronkelijk
e tekst

2 +

overw D § oorspronkelijk
e tekst

as +

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 471, 55, 66

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ID: §§ 25 (2e deel), 29

Verzoeken om aparte stemming
ECR: §§ 15, 16 20, 21, 24, 25, 35; visa 5, 7, 9; overweging D

Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
§ 5
1e deel “wijst erop dat het bedrag van een mobiliteitsbeurs in sommige gevallen nog 

steeds te laag is en zo kan leiden tot sociale uitsluiting van studenten en gezinnen 
voor wie mobiliteit te duur is;”

2e deel “dringt aan op een verhoging van de begroting 2023 voor de volledige uitvoering 
van de inclusiemaatregelen in Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps;”

§ 10
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “inclusieve methoden te ontwikkelen”
2e deel deze woorden

§ 17
1e deel “steunt alle EU-initiatieven ter bevordering van studentenmobiliteit, zoals de 

mobiele Erasmus+-app, “papierloos Erasmus” en de Europese studentenpas; 
verzoekt de Commissie te onderzoeken of het mogelijk is Erasmus+ en andere 
programma’s nauwer aan elkaar te koppelen en transsectorale samenwerking, 
onder meer met Interrail, te bevorderen”

2e deel “om te komen tot meer inclusie en gelijkheid, wat deelnemers, met name 
kansarmen, vlottere toegang zal bieden tot betere en groenere mobiliteitsopties; 
verzoekt de Commissie ook het DiscoverEU-initiatief inclusiever te maken, zodat 
meer personen er kunnen aan deelnemen;”
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overw B
1e deel “overwegende dat in de Erasmus+-verordening voor de periode 2014-2020 de 

nadruk wordt gelegd op het bevorderen van de sociale inclusie en de deelname 
van personen met speciale behoeften of kansarmen, zoals omschreven in de 
inclusie- en diversiteitsstrategie in het kader van Erasmus+, onder wie personen 
met een handicap, gezondheidsproblemen, onderwijsproblemen, culturele 
verschillen of economische, geografische en sociale belemmeringen;”

2e deel “overwegende dat het huidige Erasmus+-programma (2021-2027) tevens hand in 
hand gaat met de groene en de digitale transitie;”

ID:
§ 25
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en bewustmaking van seksuele diversiteit”
2e deel deze woorden

19. Verslag 2021 over Montenegro

Verslag: Tonino Picula (A9-0151/2022)

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

§ 13 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 504, 68, 16

so

1 +

§ 22 § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 474, 94, 17

so

1 +

§ 27 § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 503, 52, 27

so

1 +

§ 28 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1 +

§ 42 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1 +

§ 44 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so§ 45 § oorspronkelijk
e tekst

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

2 +

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 506, 50, 35

Verzoeken om hoofdelijke stemming
The Left: §§ 13, 22 (2e deel), 27 (2e deel)

Verzoeken om stemming in onderdelen
The Left:
§ 22
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “het Europees Grens- en kustwachtagentschap 

(Frontex), Europol en Eurojust, die Montenegro bijstaan bij het grensbeheer en”
2e deel deze woorden

§ 27
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en de NAVO”
2e deel deze woorden

§ 28
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en aan de uitbreiding van de StratCom-

monitoring en hierbij bijzondere nadruk te leggen op de grensoverschrijdende 
gevaren die samenhangen met desinformatie vanuit landen in en rond de 
Westelijke Balkan”

2e deel deze woorden

PPE:
§ 42
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “de normen van het Verdrag van Istanbul 

volledig ten uitvoer te leggen”
2e deel deze woorden

§ 44
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “onder meer door toegang tot hormoontherapie 

voor transgenders te verzekeren en”
2e deel deze woorden

§ 45
1e deel “verzoekt Montenegro om het lhbtiq-maatschappelijk middenveld naar behoren te 

betrekken bij de werkzaamheden van de nieuwe werkgroep voor de wettelijke 
gendererkenning,”

2e deel “die werk moet maken van wettelijke gendererkenning op basis van 
zelfbeschikking;”

20. De toekomst van de handelsbetrekkingen tussen de EU en Afrika

Verslag: Helmut Scholz (A9-0169/2022)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

ontwerpresolutie HS + 463, 43, 81
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21. De toekomst van het internationale investeringsbeleid van de EU

Verslag: Anna Cavazzini (A9-0166/2022)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

ontwerpresolutie HS + 436, 69, 71


