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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. Wijziging van het Reglement van het Europees Parlement met betrekking 
tot artikel 216 inzake commissievergaderingen

Verslag: Gabriele Bischoff (A9-0203/2022) (meerderheid van de leden van het Parlement vereist 
voor de aanneming van amendementen op de tekst van het Reglement)

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

4 leden HS - 273, 300, 61

so

1/HS + 565, 15, 52

2/HS + 381, 194, 61

3/HS - 339, 238, 57

art 216, § 1

1 commissie

4/HS + 410, 175, 52

art 216, § 4 2 commissie +

5 leden HS - 279, 301, 59art 216, na § 5

3 commissie +

ontwerpbesluit HS + 555, 20, 63

Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE: amendementen 1, 4, 5

Verzoeken om stemming in onderdelen
Leden, Verts/ALE:
amendement 1
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “Bij het bijeenroepen van een dergelijke 

vergadering”, “per geval en”, “behalve wat stemmingen” en “betreft”, en “en 
commissievergaderingen met gesloten deuren betreft”

2e deel “Bij het bijeenroepen van een dergelijke vergadering” en “per geval en”
3e deel “behalve wat stemmingen” en “betreft”
4e deel “en commissievergaderingen met gesloten deuren betreft”

Diversen
Kira Marie Peter-Hansen, Irena Joveva en Delara Burkhardt steunen de amendementen 4 en 5 
eveneens.
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2. Bezwaar op grond van artikel 111, lid 3: Wijziging van de gedelegeerde 
taxonomieverordening klimaat en de gedelegeerde taxonomieverordening 
informatieverschaffing

Ontwerpresolutie: B9-0338/2022 (meerderheid van de leden van het Parlement vereist)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0338/2022
(commissies ECON, ENVI)

ontwerpresolutie HS - 278, 328, 33

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ECR: eindstemming

3. Bezwaar op grond van artikel 111, lid 3: technische reguleringsnormen 
voor de toepassing van positielimieten op grondstoffenderivaten en 
procedures voor het aanvragen van een vrijstelling van positielimieten

Ontwerpresolutie: B9-0345/2022 (meerderheid van de leden van het Parlement vereist)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0345/2022
(Verts/ALE)

ontwerpresolutie HS - 275, 348, 9

Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE: eindstemming

4. De invasie van Rusland in Oekraïne: crisismaatregelen in de visserij- en 
aquacultuursector ***I

Verslag: Nuno Melo (A9-0182/2022)

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

Voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 9 commissie HS + 620, 10, 9
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5. Verslag 2021 over Bosnië en Herzegovina

Verslag: Paulo Rangel (A9-0188/2022)

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

§ 7 17 ECR -

§ 13 11 S&D, Renew, 
Verts/ALE

HS + 340, 276, 21

3 PPE HS + 594, 28, 14

so

1/HS + 591, 31, 18

na § 16

4 PPE

2/HS + 372, 237, 15

§ 18 18 ECR ES - 180, 336, 121

§ 24 12 S&D, Renew, 
Verts/ALE

+

§ 28 5 PPE +

§ 30 19 ECR -

so

1 +

§ 66 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

§ 67 6 PPE +

§ 72 20 ECR -

§ 76 13 S&D HS + 344, 276, 21

§ 77 § oorspronkelijk
e tekst

as/ES + 344, 261, 37

so

1 +

§ 78 § oorspronkelijk
e tekst

2/ES + 348, 257, 29
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 86 7 PPE HS + 571, 48, 24

§ 76 8 ID HS - 123, 474, 42

§ 90 9 ID HS - 92, 506, 39

na § 90 10 ID HS - 99, 472, 47

na visum 14 14 leden -

1 PPE +na visum 33

2 PPE +

overw I 15 ECR -

overw M 16 ECR ES - 169, 343, 128

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 479, 81, 75

Verzoeken om hoofdelijke stemming
S&D: amendementen 11, 13
PPE: amendementen 3, 4, 7
ID: amendementen 8, 9, 10

Verzoeken om aparte stemming
PPE: § 77
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Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
§ 66
1e deel “dringt erop aan wetgeving in te voeren om lhbti+-personen te beschermen, 

geweld en haatmisdrijven tegen hen te vervolgen en hun sociale inclusie te 
bevorderen; pleit voor de goedkeuring van het actieplan voor de gelijkheid van 
lhbti-personen in Bosnië en Herzegovina 2021-2023, dat al sinds 2020 
geblokkeerd is;”

2e deel “is ingenomen met de conclusies van de intersectorale werkgroep inzake de 
rechten van en partnerschappen tussen personen van hetzelfde geslacht, waarin 
officieel wordt aanbevolen een wet op homoseksuele partnerrelaties op te stellen; 
verzoekt de regering onverwijld gevolg te geven aan deze aanbeveling;”

PPE:
§ 78
1e deel “wijst erop dat er in het land een toegankelijk en doelmatig asielstelsel moet 

worden opgezet tezamen met een volledig pakket aan integratiediensten voor 
asielzoekers; wijst erop dat er meer transparantie nodig is en dat de controle 
moet worden opgevoerd met betrekking tot de toewijzing en besteding van EU-
middelen op het gebied van migratie, met name de grote bedragen die worden 
besteed door de Internationale Organisatie voor Migratie;”

2e deel “uit zijn bezorgdheid over de talrijke geloofwaardige meldingen van pushbacks 
naar Bosnië en Herzegovina;”

Verts/ALE, Renew:
amendement 4
1e deel “is ingenomen met de oproep van de Europese Raad aan alle politieke leiders in 

Bosnië en Herzegovina, zoals verwoord in zijn conclusies van 23 juni 2022, om 
snel uitvoering te geven aan de toezeggingen in het politieke akkoord van 12 juni 
2022”

2e deel “en de hervormingen van de grondwet en de kieswetgeving snel te voltooien, 
zodat het land beslissende vorderingen kan maken op zijn Europese traject, in 
overeenstemming met het advies van de Commissie;”

Diversen
Marlene Mortler en Michael Gahler hebben hun steun voor amendement 14 ingetrokken.

6. Verslag 2021 over Servië

Verslag: Vladimír Bilčík (A9-0178/2022)

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

so

1 +

§ 3 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

1 Renew, 
Verts/ALE

ES + 374, 215, 52§ 7

3 S&D ↓
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 10 § oorspronkelijk
e tekst

as +

§ 14 § oorspronkelijk
e tekst

as +

so

1 +

§ 55 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

§ 56 § oorspronkelijk
e tekst

as +

so

1 +

§ 72 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

§ 76 2 PPE +

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 523, 78, 34

Verzoeken om aparte stemming
ECR: § 56
The Left: §§ 10, 14

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
§ 55
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “voor de tenuitvoerlegging van het Verdrag van 

Istanbul”
2e deel deze woorden

§ 72
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en op wederzijdse erkenning gebaseerde”
2e deel deze woorden

The Left:
§ 3
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “de volledige afstemming op het buitenlands, 

veiligheids- en defensiebeleid van de EU, met inbegrip van sancties tegen 
Rusland”

2e deel deze woorden
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7. Verslag 2021 over Kosovo

Verslag: Viola Von Cramon-Taubadel (A9-0179/2022)

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

§ 6 § oorspronkelijk
e tekst

as +

§ 7 § oorspronkelijk
e tekst

as +

so

1/HS + 505, 80, 54

§ 11 § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 405, 108, 120

na § 12 2 PPE +

§ 30 § oorspronkelijk
e tekst

as +

§ 53 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 525, 27, 86

§ 55 1 Verts/ALE +

so

1/HS + 614, 5, 18

§ 70 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1 +

§ 86 § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 533, 61, 40

overw B § oorspronkelijk
e tekst

HS + 566, 46, 23

overw E § oorspronkelijk
e tekst

as +

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 469, 96, 72

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ID: § 53; overw B

Verzoeken om aparte stemming
Renew: §§ 6, 7, 11; overw E
ID: § 30
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Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
§ 11
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “betreurt evenwel dat vijf EU-lidstaten Kosovo 

nog niet hebben erkend, en roept die lidstaten ertoe op dat meteen te doen en de 
Europese vooruitzichten voor Kosovo opnieuw te bevestigen;”

2e deel deze woorden

ID:
§ 70
1e deel “is bezorgd over de aanhoudende emigratie en bevolkingsafname,”
2e deel “waardoor Kosovo wordt beroofd van broodnodige hooggekwalificeerde 

werknemers, zoals gezondheidswerkers, en hetgeen nadelige gevolgen heeft voor 
het gezondheidsstelsel, en verzoekt Kosovo verregaande sociaal-economische 
maatregelen te nemen om deze problemen het hoofd te bieden; is ingenomen 
met de start van hervormingen ter verbetering van de capaciteit van de 
Kosovaarse diensten voor arbeidsvoorziening en de uitvoering van relevant actief 
arbeidsmarktbeleid, met inbegrip van bijscholing en opleiding op de werkplek;”

§ 86
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “de regering en het parlement”
2e deel deze woorden

8. De EU en de verdediging van het multilateralisme

Verslag: Javi López (A9-0172/2022)

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

so

1 +

§ 67 § oorspronkelijk
e tekst

2/ES + 345, 237, 51

so

1 +

§ 90 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

na § 98 1 rapporteur +

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 454, 73, 112
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Verzoeken om stemming in onderdelen
Leden:
§ 67
1e deel “herinnert eraan dat schendingen van de milieurechten van grote invloed zijn op 

zeer uiteenlopende mensenrechten, waaronder het recht op leven, 
zelfbeschikking, voedsel, water, alsmede culturele, burger- en politieke rechten; 
beklemtoont dat biodiversiteit en mensenrechten onderling verbonden en 
afhankelijk zijn en wijst op de mensenrechtenverplichtingen van staten om de 
biodiversiteit waarvan die rechten afhankelijk zijn, te beschermen, onder meer 
door ervoor te zorgen dat burgers betrokken worden bij besluitvorming over 
biodiversiteit en dat zij toegang hebben tot doeltreffende rechtsmiddelen wanneer 
sprake is van verlies en aantasting van biodiversiteit;”

2e deel “steunt de recente normatieve inspanningen op internationaal niveau ten aanzien 
van milieucriminaliteit; moedigt de EU en de lidstaten in dit verband aan de 
erkenning van ecocide als internationaal misdrijf in de zin van het Statuut van 
Rome inzake het Internationaal Strafhof (ICC) te bevorderen;”

§ 90
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en rechten”
2e deel deze woorden

9. De aanpak van voedselzekerheid in ontwikkelingslanden

Verslag: Beata Kempa (A9-0195/2022)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

ontwerpresolutie HS + 602, 15, 20

10. EU-actieplan voor de sociale economie

Verslag: Jordi Cañas (A9-0192/2022)

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

alternatieve 
ontwerpresolutie

1 ID HS - 139, 489, 5

§ 14 § oorspronkelijk
e tekst

as/ES + 364, 241, 24

§ 15 § oorspronkelijk
e tekst

as +

so

1 +

§ 16 § oorspronkelijk
e tekst

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

§ 19 § oorspronkelijk
e tekst

as/ES + 335, 293, 9

so

1 +

§ 37 § oorspronkelijk
e tekst

2/ES + 373, 238, 24

so

1/HS + 575, 29, 26

§ 38 § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 431, 93, 108

so

1 +

§ 39 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1 +

§ 42 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1 +

§ 52 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

§ 56 § oorspronkelijk
e tekst

as +

so

1 +

§ 60 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

ontwerpresolutie (gehele tekst) (commissie 
EMPL)

HS + 493, 75, 69

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ID: amendement 1
S&D: § 38

Verzoeken om aparte stemming
leden: §§ 14, 15, 19, 56
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Verzoeken om stemming in onderdelen
Leden:
§ 16
1e deel “wijst erop dat buy-outs door werknemers een mogelijke oplossing kan zijn om het 

banenverlies als gevolg van een herstructurering te voorkomen; is ingenomen 
met de huidige initiatieven in de lidstaten om werknemers die geïnteresseerd zijn 
in een buy-out en coöperaties die voortkomen uit een buy-out door werknemers te 
voorzien van bedrijfsondersteunende structuren, waaronder juridisch advies, 
financiële ondersteuning, hulp bij het opstellen van bedrijfsplannen en het 
verstrekken van de gegevens die externe investeerders nodig hebben; moedigt 
andere lidstaten aan vergelijkbare initiatieven ten uitvoer te leggen en om dit 
onderwerp op te nemen in de aanbeveling van de Raad voor 2023, teneinde deze 
initiatieven op regionaal en nationaal niveau verder te ondersteunen;”

2e deel “wijst op de rol van werknemersvertegenwoordigers, met inbegrip van 
vakbonden, bij het ondersteunen van en samenwerken met federaties van 
coöperaties die buy-outs door werknemers ondersteunen om hun kansen op 
succes te vergroten;”

§ 37
1e deel “wijst met name op de belangrijke rol van de fondsen van het cohesiebeleid, 

waaronder het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+), het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds, bij de financiering van projecten op 
het gebied van de sociale economie; herinnert aan de specifieke doelstellingen 
van het ESF+ om de toegang tot werk te verbeteren voor alle werkzoekenden, 
met name voor jongeren, alsook om zelfstandige arbeid en de sociale economie te 
bevorderen;”

2e deel “herinnert de lidstaten eraan dat ESF+-financiering door instanties die 
verantwoordelijk zijn voor overheidsopdrachten kan worden gebruikt om de 
“bevorderaars van sociale clausules” te financieren, d.w.z. beroepsbeoefenaars 
die belast zijn met het bevorderen en ondersteunen van de uitvoering van sociale 
clausules op lokaal niveau, en om overheidsinstanties van advies te voorzien over 
het opstellen van aanbestedingsspecificaties die toegankelijk zijn voor de sociale 
economie;”

§ 38
1e deel gehele tekst zonder het woord: “betaalde”
2e deel dit woord

§ 39
1e deel “ondersteunt het opzetten van nationale competentiecentra voor sociale innovatie 

die gericht zijn op sociale ondernemers, evenals de oprichting van een Europees 
competentiecentrum voor sociale innovatie; herinnert de Commissie en de 
lidstaten er echter aan dat sociale innovaties door alle organisaties van de sociale 
economie in praktijk worden gebracht, met inbegrip van maatschappelijke 
dienstverleners zonder winstoogmerk en sociale ondernemers; verzoekt de 
lidstaten om de specifieke uitdagingen van de sociale-dienstensector zonder 
winstoogmerk aan te pakken zodat deze sector in staat is om het innovatietraject 
voort te zetten,”

2e deel “terwijl hij tegelijkertijd aanspraak kan maken op subsidies en overige financiële 
steun in het kader van ESF+- en Erasmus+-projecten;”
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§ 42
1e deel “verzoekt de Commissie om bij de volgende herziening van de algemene 

groepsvrijstellingsverordening (AGV) het toepassingsgebied van de verordening 
uit te breiden en op gepaste wijze rekening te houden met de specifieke 
behoeften van entiteiten in de sociale economie op het gebied van toegang tot 
financiering en marktontwikkeling;”

2e deel “verzoekt de Commissie om meer rekening te houden met sociale overwegingen 
op het gebied van staatssteun, zoals de bevordering van de aanwerving van 
moeilijk plaatsbare werknemers, onder wie personen met een handicap, met 
name in de context van het herstel na COVID-19, om na raadpleging van 
relevante belanghebbenden verschillende op gegevens gebaseerde opties om de 
ontwikkeling van entiteiten in de sociale economie te ondersteunen en om 
duidelijkheid en begeleiding te bieden aan de nationale autoriteiten over de 
rechtsgrondslag die moet worden gebruikt om entiteiten in de sociale economie te 
ondersteunen door middel van staatssteun;”

§ 52
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat 

alle financiële steun van de EU aan entiteiten in de sociale economie afhankelijk 
wordt gesteld van de naleving van de toepasselijke werkomstandigheden en 
arbeidsvoorwaarden en/of de werkgeversverplichtingen die zijn vastgelegd in de 
wet en/of die voortvloeien uit collectieve overeenkomsten;”

2e deel deze woorden

§ 60
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “coördinatoren voor de sociale economie aan te 

wijzen en”
2e deel deze woorden

11. Intersectionele discriminatie in de Europese Unie: de sociaal-economische 
situatie van vrouwen van Afrikaanse, Midden-Oosterse, Latijns-
Amerikaanse en Aziatische afkomst

Verslag: Alice Kuhnke (A9-0190/2022)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

ontwerpresolutie HS + 438, 133, 58

12. Nationale veto’s die de wereldwijde belastingovereenkomst ondermijnen

Ontwerpresoluties: RC-B9-0339/2022, B9-0339/2022, B9-0339/2022, B9-0340/2022, B9-0341/2022, 
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B9-0342/2022, B9-0343/2022, B9-0344/2022

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0339/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, leden)

na § 3 1 The Left HS - 104, 509, 18

na § 4 2 The Left HS - 82, 515, 33

3 The Left HS - 146, 456, 32

4 The Left HS - 136, 447, 23

na § 8

5 The Left HS - 124, 475, 20

na § 11 6 The Left HS - 98, 491, 42

na § 13 7 Verts/ALE HS - 193, 276, 163

na § 15 8 Verts/ALE HS - 208, 275, 152

11 The Left HS - 152, 453, 32

12 The Left HS - 152, 414, 62

§ 16

13 The Left HS - 94, 347, 192

14 The Left HS - 192, 283, 155

15 The Left HS - 73, 340, 222

na § 16

16 The Left HS - 81, 336, 213
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 17 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 330, 256, 52

§ 19 17 The Left HS - 64, 492, 79

na overw D 9 The Left -

na overw I 10 The Left -

overw M § oorspronkelijk
e tekst

as/ES + 349, 252, 29

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 450, 132, 55

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0339/2022 PPE ↓

B9-0340/2022 Renew ↓

B9-0341/2022 The Left ↓

B9-0342/2022 Verts/ALE ↓

B9-0343/2022 ECR ↓

B9-0344/2022 S&D ↓

Verzoeken om hoofdelijke stemming
The Left: amendementen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; eindstemming
Verts/ALE: § 17; amendementen 7, 8; eindstemming

Verzoeken om aparte stemming
Renew: § 17
PPE: overw M


