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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. Digitaledienstenverordening ***I

Verslag: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)

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

Voorlopig akkoord

Voorlopig akkoord 564 commissie HS + 539, 54, 30

Ontwerpwetgevingsresolutie

Verklaring van de 
Commissie

565 commissie +

2. Digitalemarktenverordening ***I

Verslag: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

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

Voorlopig akkoord

Voorlopig akkoord 256 commissie HS + 588, 11, 31

3. Invoering door Kroatië van de euro op 1 januari 2023 *

Verslag: Siegfried Mureşan (A9-0187/2022)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Voorstel van de 
Commissie

HS + 539, 45, 48

4. Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en de 
Cookeilanden: uitvoeringsprotocol ***

Aanbeveling: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0197/2022)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Voorstel voor een 
besluit van de Raad

HS + 477, 37, 117
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5. Tijdelijke handelsliberaliseringsmaatregelen voor Moldavië ***I

Verslag: Markéta Gregorová (A9-0201/2022)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Voorstel van de 
Commissie

HS + 572, 28, 32

6. Armoede onder vrouwen in Europa

Verslag: Lina Gálvez Muñoz (A9-0194/2022)

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

§ 3 3 leden HS + 360, 76, 197

§ 6 § oorspronkelijk
e tekst

as/ES + 372, 218, 38

so

1 +

§ 14 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1/HS + 607, 7, 16

2/HS + 519, 18, 86

§ 16 § oorspronkelijk
e tekst

3/HS + 483, 55, 85

so

1/AN + 602, 8, 21

§ 26 § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 403, 114, 106

so

1 +

§ 27 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

§ 29 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 454, 73, 89

§ 40 § oorspronkelijk
e tekst

as +

so§ 41 § oorspronkelijk
e tekst

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

2 +

3 +

4 +

§ 42 § oorspronkelijk
e tekst

as +

na § 45 2 rapporteur +

so

1/AN + 472, 59, 100

Overweging E § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 336, 269, 24

Overweging G § oorspronkelijk
e tekst

as +

so

1 +

Overweging V § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1 +

Overweging W § oorspronkelijk
e tekst

2/ES - 250, 333, 48

Overweging AJ § oorspronkelijk
e tekst

HS - 249, 355, 28

Na overweging AK 1 rapporteur +

Ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 535, 18, 79

Verzoeken om hoofdelijke stemming
PPE: amendement 3
S&D: §§ 16, 26, 29; overwegingen E, AJ

Verzoeken om aparte stemming
leden §§ 6, 29, 40, 4; overwegingen G, AJ
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Verzoeken om stemming in onderdelen
leden:
§ 14
1e deel “wijst erop dat de overgrote meerderheid van de werknemers in de detailhandel 

en de schoonmaaksector vrouw is en vaak slechts het minimumloon betaald 
krijgt, en dat de COVID-19-pandemie het risico op armoede voor deze werknemers 
nog heeft vergroot;”

2e deel “wijst op de dringende noodzaak om de lonen te verhogen en onzekere vormen 
van werk te bestrijden; dringt er bij de lidstaten op aan om de status van 
zorgverleners te verhogen door het bieden van fatsoenlijke lonen en 
arbeidsvoorwaarden en meer bepaald door het sluiten van behoorlijke 
arbeidsovereenkomsten;”

§ 16
1e deel “onderstreept dat vrouwen naar verhouding veel vaker en veelal onvrijwillig in 

onzekere banen terechtkomen, waarbij zij vaak deeltijds werken op basis van 
slecht betaalde arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd of nulurencontracten;” 
zonder de woorden “waarbij zij vaak deeltijds werken op basis van slecht betaalde 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd of nulurencontracten”

2e deel “waarbij zij vaak deeltijds werken op basis van slecht betaalde 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd of nulurencontracten”

3e deel “verzoekt de lidstaten met klem uitvoering te geven aan de aanbevelingen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie ter verlaging van het aantal onzekere banen, 
waaronder de aanbeveling om de omstandigheden waaronder gebruik kan worden 
gemaakt van onzekere contracten te beperken en de aanbeveling om de duur 
waarvoor werknemers op basis van een dergelijk contract kunnen worden 
aangenomen, in te korten;”

§ 26
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “alsmede de prostitutie”
2e deel deze woorden

§ 27
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en de ratificatie van het Verdrag van Istanbul 

door de EU, alsook door Bulgarije, Hongarije, Letland, Litouwen en Slowakije, 
Tsjechië”

2e deel deze woorden

§ 41
1e deel “is verheugd over de lopende onderhandelingen over de vaststelling van een 

richtlijn inzake toereikende minimumlonen in de Europese Unie;”
2e deel “verzoekt de EU-instellingen een EU-kader tot stand te brengen ter bevordering 

van de vaststelling of aanpassing van een minimumloon per land, onder meer op 
basis van een nationaal pakket van goederen en diensten tegen realistische 
prijzen, waaronder voor degelijke huisvesting, gezonde en evenwichtige voeding, 
kleding, duurzaam vervoer en duurzame energie, gezondheid en zorg, en 
middelen die mensen ertoe in staat stellen op zinvolle wijze aan de samenleving, 
de cultuur en het onderwijs deel te nemen, om een fatsoenlijke levensstandaard 
te waarborgen en zo armoede onder werkenden, en met name onder werkende 
vrouwen, gedeeltelijk te helpen beperken;”

3e deel “pleit voor eerlijke en degelijke minimumlonen in de lidstaten als noodzakelijke 
waarborg om te zorgen voor een eerlijkere loonverdeling, alsook voor een 
ondergrens voor lonen ter bescherming van vrouwen en mannen op de 
arbeidsmarkt;”

4e deel “is van mening dat de vaststelling van een kader voor minimumlonen moet 
worden verwezenlijkt en gehandhaafd door middel van duidelijke regels, 
transparante procedures en doeltreffende praktijken; meent dat daarbij gebruik 
moet worden gemaakt van criteria en leidende indicatoren om te beoordelen of de 
lonen gepast zijn, dat onder meer moet worden gewerkt met de inbreng van 
raadgevende organen, en dat sociale partners bij de zaken moeten worden 
betrokken;”



P9_PV(2022)07-05(VOT)_NL.docx 7 PE 734.818

overweging E
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “gedurende de hele beleidscyclus”
2e deel deze woorden

overweging V
1e deel “overwegende dat werk in sterk door vrouwen gedomineerde sectoren van 

essentieel belang is en een hoge sociaal-economische waarde heeft, maar 
ondergewaardeerd wordt en minder betaald wordt dan werk in door mannen 
gedomineerde sectoren;”

2e deel “overwegende dat het dringend noodzakelijk is om de hoogte van de lonen in door 
vrouwen gedomineerde sectoren beter af te stemmen op de sociale en 
economische waarde van hun werk en meer vooruitgang te boeken in de EU-
regelgeving met betrekking tot de minimumlonen, het minimuminkomen en 
loontransparantie;”

overweging W
1e deel “overwegende dat het recht op werk een essentiële voorwaarde is voor de 

economische onafhankelijkheid en de beroepsmatige ontplooiing van vrouwen en 
om gelijke rechten in de praktijk te kunnen brengen;”

2e deel “overwegende dat derhalve een einde moet worden gemaakt aan onzekere 
vormen van arbeid door de verplichte toepassing van het beginsel dat er voor 
elke feitelijke baan een vaste betrekking moet zijn, en door het recht op 
arbeidsrechten te erkennen en te bevorderen;”

7. Onderhandelingen over een samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en 
Interpol

Verslag: Jadwiga Wiśniewska (A9-0200/2022)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpaanbeveling HS + 607, 13, 11

8. Indo-Pacifische strategie op het gebied van handel en investeringen

Verslag: Jan Zahradil (A9-0170/2022)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpresolutie HS + 458, 51, 124

9. De toekomstige samenwerking tussen de EU en India op het gebied van 
handel en investeringen

Verslag: Geert Bourgeois (A9-0193/2022)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpresolutie HS + 482, 107, 40
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10. Gemeenschappelijke Europese maatregelen op het gebied van zorg

Verslag: Milan Brglez, Sirpa Pietikäinen (A9-0189/2022)

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

Alternatieve 
ontwerpresolutie

1 ECR, ID HS - 133, 485, 11

so

1 +

§ 16 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

§ 26 § oorspronkelijk
e tekst

as +

so

1 +

§ 28 § oorspronkelijk
e tekst

2/ES + 349, 269, 13

so

1 +

§ 34 § oorspronkelijk
e tekst

2/ES + 339, 219, 73

§ 36 § oorspronkelijk
e tekst

as +

so

1 +

§ 37 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1 +

§ 42 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

§ 49 § oorspronkelijk
e tekst

as/ES + 385, 126, 111

so

1 +

§ 59 § oorspronkelijk
e tekst

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

so

1 +

§ 61 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1 +

§ 83 § oorspronkelijk
e tekst

2/ES + 347, 265, 18

so

1 +

2 +

§ 86 § oorspronkelijk
e tekst

3 +

so

1 +

§ 96 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1 +

§ 104 § oorspronkelijk
e tekst

2/ES + 351, 259, 21

so

1 +

§ 108 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1 +

§ 110 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1 +

Overweging AX § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1 +

Overweging BC § oorspronkelijk
e tekst

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

Overweging BI § oorspronkelijk
e tekst

as +

Ontwerpresolutie (gehele tekst) 
(commissie EMPL, FEMM)

HS + 436, 143, 54

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ECR, ID: amendement 1

Verzoeken om aparte stemming
leden: §§ 26, 36, 49; overweging BI

Verzoeken om stemming in onderdelen
leden:
overweging AX
1e deel gehele tekst zonder het woord: “universele”
2e deel dit woord

overweging BC
1e deel gehele tekst zonder de woorden “waar mogelijk, gratis”
2e deel deze woorden

§ 16
1e deel gehele tekst zonder het woord “universele”
2e deel dit woord

§ 28
1e deel gehele tekst zonder het woord “wetgevings-”
2e deel dit woord

§ 34
1e deel gehele tekst zonder het woord: “die zijn bestemd”
2e deel dit woord

§ 37
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “universele en”
2e deel deze woorden

§ 42
1e deel gehele tekst zonder het woord: “universele”
2e deel dit woord

§ 59
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en universele”
2e deel deze woorden
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§ 61
1e deel “verzoekt de Commissie een zorgtop te organiseren waarvan de uitkomst als 

input kan dienen voor de werkzaamheden van de groep op hoog niveau inzake de 
toekomst van de sociale bescherming en de verzorgingsstaat in de EU, met het 
oog op een grondige en inclusieve discussie met alle relevante belanghebbenden, 
zoals de sociale partners, belangengroepen, patiëntenorganisaties, organisaties 
van zorgverleners, zorgontvangers en hun vertegenwoordigers, 
overheidsinstanties, het maatschappelijk middenveld, non-profitorganisaties, 
dienstverleners en andere deskundigen inzake de tegen 2030 beoogde zorg in 
gemeenschapsverband, met als doel een platform op lange termijn op te richten, 
innovatieve zorgoplossingen te vinden, te zorgen voor toekomstbestendige 
zorgstelsels, geïnstitutionaliseerde zorg geleidelijk af te bouwen en te vervangen 
door zorg in gezins- en gemeenschapsverband en/of gebruik te maken van 
persoonsgebonden budgetten en een gepersonaliseerde opzet van de zorg; 
verzoekt de Commissie om bij het gebruik van de financiële instrumenten van de 
EU sturing te geven aan overheidsinvesteringen in diensten voor langdurige zorg”

2e deel “en een kaderrichtlijn inzake formele en informele zorg op lange termijn te 
presenteren, waarin fundamentele beginselen worden vastgelegd en empirisch 
onderbouwde criteria worden aangereikt voor toegankelijke en geïntegreerde 
kwalitatief hoogwaardige diensten voor langdurige zorg en ondersteuning in de 
gehele EU;”

§ 83
1e deel “erkent dat deze zorg vaak zwart wordt verleend of dat niet alle inkomsten 

worden aangegeven, en dat hierbij vaak sprake is van uitbuiting, waardoor de 
rechten en het welzijn van de werkers, hun gezinnen en de zorgontvangers 
worden aangetast; is ook bezorgd over de arbeidsomstandigheden van inwonende 
verzorgers, die voornamelijk uit vrouwen bestaan, waaronder migrantenvrouwen, 
van wie velen te maken hebben met onduidelijke beloningsvoorwaarden, het 
risico op sociaal isolement en het ontbreken van mechanismen om hun rechten 
naar behoren te doen gelden; verzoekt de Commissie en de lidstaten het 
probleem omtrent zwartwerk in de zorgsector aan te pakken”

2e deel “en een duidelijk rechtskader tot stand te brengen om hoogwaardige banen te 
bevorderen waarbij alle zorgwerkers sociale bescherming genieten;”

§ 86
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “is derhalve ingenomen met de voorstellen van 

de Commissie voor een richtlijn betreffende toereikende minimumlonen, die de 
levens- en arbeidsomstandigheden in de EU moet verbeteren, waaronder die voor 
de laagstbetaalden in de zorgsector, en voor een richtlijn inzake 
beloningstransparantie, waarmee de aanhoudend tekortschietende handhaving 
van het grondrecht op gelijke beloning voor gelijke of gelijkwaardige arbeid in de 
EU moet worden aangepakt” en “is van mening dat in gevallen waarin geen 
werkelijke referentiepersoon bestaat (zoals vaak het geval is in de sterk door 
vrouwen gedomineerde sectoren), een hypothetische referentiepersoon kan 
worden gebruikt”

2e deel “is derhalve ingenomen met de voorstellen van de Commissie voor een richtlijn 
betreffende toereikende minimumlonen, die de levens- en 
arbeidsomstandigheden in de EU moet verbeteren, waaronder die voor de 
laagstbetaalden in de zorgsector, en voor een richtlijn inzake 
beloningstransparantie, waarmee de aanhoudend tekortschietende handhaving 
van het grondrecht op gelijke beloning voor gelijke of gelijkwaardige arbeid in de 
EU moet worden aangepakt;”

3e deel “is van mening dat in gevallen waarin geen werkelijke referentiepersoon bestaat 
(zoals vaak het geval is in de sterk door vrouwen gedomineerde sectoren), een 
hypothetische referentiepersoon kan worden gebruikt;”



P9_PV(2022)07-05(VOT)_NL.docx 12 PE 734.818

§ 96
1e deel “verzoekt de lidstaten de sociale dialoog te versterken en collectieve 

onderhandelingen en collectieve arbeidsovereenkomsten te bevorderen in de 
zorgsector – zowel openbaar als particulier, met en zonder winstoogmerk, in 
institutionele en op gezin en op de gemeenschap gebaseerde zorgomgevingen – 
als cruciale mechanismen voor de verbetering van de werkgelegenheid en de 
arbeidsomstandigheden en voor het aanpakken van de loonkloof tussen mannen 
en vrouwen,”

2e deel “en als de meest doeltreffende instrumenten om een verhoging van het 
minimumloon en de lonen in het algemeen te waarborgen;”

§ 104
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “de zorgstrategie een “zorgdeal” voor Europa te 

presenteren, die”, “moet omvatten” en “gendertransformatieve”
2e deel deze woorden

§ 108
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “dringt met name aan op een regelmatige 

verslaglegging over de uitvoering van de EU-zorgstrategie, alsmede op 
zorggerelateerde indicatoren die in het Europees Semester en in de 
landenspecifieke aanbevelingen in aanmerking worden genomen;”

2e deel deze woorden

§ 110
1e deel “wijst op de duidelijke voordelen van minimuminkomens- en 

minimumpensioenregelingen voor een tijdige en effectieve toegang tot zorg- en 
ondersteuningsdiensten met het oog op de komende aanbeveling van de 
Commissie betreffende een adequaat minimuminkomen, alsook voor het 
waarborgen van een fatsoenlijke levensstandaard voor verzorgers, waarvan het 
merendeel vrouw is, met name degenen die onbetaalde mantelzorg verlenen,”

2e deel “en verzoekt de Commissie te benadrukken dat het van belang is beste praktijken 
in aanmerking te nemen en uit te wisselen over de wijze waarop zorgtaken 
gedurende de gehele levenscyclus in de pensioenregelingen tot uiting kunnen 
komen;”

Diversen

Beata Szydło heeft haar steun voor amendement 1 ingetrokken.

11. Geestelijke gezondheid in de digitale arbeidswereld

Verslag: Maria Walsh (A9-0184/2022)

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

so

1/HS + 526, 77, 20

§ 19 § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 342, 237, 42

so

1/HS + 593, 26, 11

§ 21 § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 434, 119, 75
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1/HS + 594, 21, 11

§ 22 § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 404, 144, 75

so

1/HS + 610, 13, 8

§ 28 § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 402, 151, 69

so

1/HS + 463, 80, 86

§ 41 § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 399, 168, 59

Ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 501, 47, 85

Verzoeken om hoofdelijke stemming
S&D: §§ 19, 21, 22, 28, 41

Verzoeken om stemming in onderdelen
leden:
§ 19
1e deel Gehele tekst zonder de woorden:“door middel van niet-overdraagbare betaalde 

verlofperioden voor ouders”
2e deel deze woorden

§ 21
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “verzoekt de Commissie een wetgevingskader 

voor te stellen om in de hele EU minimumvereisten voor telewerken vast te stellen 
zonder de arbeidsomstandigheden van telewerkers te ondermijnen; benadrukt dat 
een dergelijk wetgevingskader duidelijkheid moet verschaffen over 
arbeidsomstandigheden en ervoor moet zorgen dat dit soort werk op vrijwillige 
basis wordt uitgevoerd en dat voor telewerkers dezelfde rechten, hetzelfde 
evenwicht tussen werk en privéleven, dezelfde werkbelasting en dezelfde 
prestatienormen gelden als voor vergelijkbare werknemers die op de werkvloer 
aanwezig zijn; verzoekt de Commissie en de lidstaten maatregelen te treffen met 
betrekking tot toegankelijkheid en inclusieve technologie voor personen met een 
handicap; merkt op dat dit kader moet worden ontwikkeld in overleg met de 
lidstaten en de Europese sociale partners, met volledige eerbiediging van de 
nationale arbeidsmarktmodellen en met inachtneming van de kaderovereenkomst 
inzake telewerken en de kaderovereenkomst inzake digitalisering van de 
Europese sociale partners;”

2e deel deze woorden
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§ 22
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “verzoekt de Commissie om in overleg met de 

sociale partners met een voorstel te komen voor een richtlijn betreffende 
minimumnormen en ‑voorwaarden om ervoor te zorgen dat alle werknemers hun 
recht om offline te zijn daadwerkelijk kunnen uitoefenen en om het gebruik van 
bestaande en nieuwe digitale hulpmiddelen voor werk te reguleren, in 
overeenstemming met de resolutie van het Parlement van 21 januari 2021 met 
aanbevelingen aan de Commissie betreffende het recht om offline te zijn, en met 
inachtneming van de kaderovereenkomst inzake digitalisering van de Europese 
sociale partners;”

2e deel deze woorden

§ 28
1e deel “is van mening dat de huidige maatregelen om een verbetering van de 

gezondheid en veiligheid van werknemers teweeg te brengen ontoereikend zijn, 
met name wat het beoordelen en aanpakken van psychosociale risico’s betreft; 
verzoekt de Commissie mechanismen op te zetten om angst, depressie en burn-
out te voorkomen en om werknemers die getroffen zijn door psychosociale 
problemen te re-integreren in het arbeidsproces; herinnert eraan dat het in dit 
verband van cruciaal belang is een benadering van werk op het niveau van het 
individu en van de organisatie te hanteren; merkt echter op dat deze 
gezondheidsproblemen kunnen afhangen van verscheidene factoren; verzoekt de 
Commissie om in overleg met de sociale partners haar aanbeveling van 
19 september 2003 betreffende de Europese lijst van beroepsziekten te herzien 
door hier een aantal toevoegingen in op te nemen, zoals werkgerelateerde spier- 
en skeletaandoeningen, werkgerelateerde psychische stoornissen, met name 
depressie, burn-out, angst en stress, alle ziekten die verband houden met asbest, 
alsook huidkanker, reuma en chronische ontstekingen;”

2e deel “verzoekt de Commissie deze aanbeveling na overleg met de sociale partners om 
te vormen tot een richtlijn tot vaststelling van een minimumlijst van 
beroepsziekten waarin de minimumeisen voor de erkenning van deze 
beroepsziekten en een passende vergoeding voor getroffen personen worden 
opgenomen;”

§ 41
1e deel “verzoekt de Commissie en de lidstaten om, in samenwerking met het Parlement 

en met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, een gemeenschappelijk 
rechtskader voor te stellen om een billijke vergoeding voor stages en 
leerlingplaatsen te waarborgen, teneinde uitbuitingspraktijken te voorkomen;”

2e deel ‘verzoekt de Commissie een aanbeveling te formuleren om te waarborgen dat 
stages, leerlingplaatsen en bemiddelde arbeidsplaatsen als werkervaring worden 
beschouwd en bijgevolg toegang tot sociale uitkeringen bieden;”
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