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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 arrestatie van kardinaal Zen en de beheerders van het 612-hulpfonds 
in Hongkong

Ontwerpresoluties: RC-B9-0358/2022, B9-0358/2022, B9-0360/2022, B9-0361/2022, B9-0362/2022, 
B9-0364/2022

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0358/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, leden)

§ 3 1 ECR HS - 242, 300, 10

so

1 +

§ 10 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

ontwerpresolutie (gehele tekst) +

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0358/2022 Verts/ALE ↓

B9-0360/2022 Renew ↓

B9-0361/2022 S&D ↓

B9-0362/2022 PPE ↓

B9-0364/2022 ECR ↓

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ECR: amendement 1

Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
§ 10
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “noodvisa af te geven en tijdelijke opvang in de 

lidstaten te bieden aan degenen die Hongkong ontvluchten”
2e deel deze woorden
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2. De situatie van degenen die opkomen voor de inheemse bevolking en het 
milieu in Brazilië, waaronder de moorden op Dom Phillips en Bruno Pereira

Ontwerpresoluties: B9-0347/2022, RC-B9-0348/2022, B9-0348/2022, B9-0351/2022, B9-0354/2022, 
B9-0355/2022, B9-0357/2022

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0348/2022
(PPE, Renew, Verts/ALE, The Left, leden)

so

1 +

2/ES + 335, 226, 12

§ 2 § oorspronkelijk
e tekst

3 +

§ 6 § oorspronkelijk
e tekst

as +

§ 7 § oorspronkelijk
e tekst

as +

§ 8 § oorspronkelijk
e tekst

as +

so

1/ES + 347, 193, 31

2 +

overw D § oorspronkelijk
e tekst

3 +

so

1 +

overw E § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1 +

overw F § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1 +

overw I § oorspronkelijk
e tekst

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

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 362, 16, 200

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0347/2022 PPE ↓

B9-0348/2022 The Left ↓

B9-0351/2022 Verts/ALE ↓

B9-0354/2022 Renew ↓

B9-0355/2022 S&D ↓

B9-0357/2022 ECR ↓

Verzoeken om aparte stemming
PPE: overwegingen D en F; §§ 6, 7, 8

Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
overweging D
1e deel “overwegende dat de achteruitgang van de mensenrechten in Brazilië plaatsvindt 

in een context van restrictieve wetswijzigingen, gebrek aan financiering voor 
milieuorganisaties en toenemend endemisch geweld;”

2e deel “overwegende dat de inheemse volkeren van Brazilië lijden onder systematische 
agressie en een gebrek aan bescherming van hun rechten, alsook een toenemend 
aantal aanvallen en moorden; overwegende dat de inheemse gemeenschappen in 
Brazilië onevenredig zwaar getroffen zijn door de COVID-19-pandemie” zonder de 
woorden “en een gebrek aan bescherming van hun rechten”

3e deel deze woorden

overweging E
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en dat de erkenning van dit recht niet aan 

enige beperking in de tijd gebonden is”
2e deel deze woorden

PPE:
§ 2
1e deel “veroordeelt ten stelligste het toenemende geweld, de aanvallen op en de 

intimidatie van mensenrechtenverdedigers en milieuactivisten, leden van 
inheemse volkeren en minderheden, en journalisten;”

2e deel “betreurt de aanhoudende agressieve retoriek, de verbale aanvallen en de 
intimiderende verklaringen van president Bolsonaro;”

3e deel “betreurt het seksueel en gendergerelateerd geweld tegen vrouwen, meisjes, 
milieuactivisten en personen die opkomen voor de inheemse bevolking, en 
herinnert eraan dat dit een ernstige schending van hun mensenrechten en 
waardigheid vormt;”



P9_PV(2022)07-07(VOT)_NL.docx 6 PE 734.820

overweging I
1e deel “overwegende dat in de Javari-vallei, net als in andere regio’s van het Braziliaanse 

Amazonegebied, hevige conflicten plaatsvinden in het kader van georganiseerde 
misdaad en landroof, met personen die betrokken zijn bij illegale visserij, jacht, 
mijnbouw, illegale houtkap en drugshandel;”

2e deel “overwegende dat 80 % van de ontbossing wereldwijd wordt veroorzaakt door de 
omzetting van bossen in landbouwgrond voor grondstoffen zoals rundvlees, soja 
en palmolie; overwegende dat de ontbossing in het Braziliaanse Amazonegebied 
sinds 2019 dramatisch is toegenomen, tussen 2020 en 2021 zelfs met 22 %, de 
grootste stijging sinds 2006;”

ID, ECR:
overweging F
1e deel “overwegende dat verschillende plaatselijke maatschappelijke organisaties op 

22 oktober 2021 hebben deelgenomen aan een openbare hoorzitting in de Inter-
Amerikaanse Commissie voor de mensenrechten (IACHR) om vergrijpen ten 
aanzien van mensenrechtenverdedigers en milieuactivisten in Brazilië aan te 
klagen;”

2e deel “overwegende dat de Articulation of Indigenous Peoples of Brazil (APIB, de 
Organisatie van inheemse volkeren van Brazilië) in augustus 2021 een klacht 
heeft ingediend bij het Internationaal Strafhof tegen president Bolsonaro wegens 
misdaden tegen de menselijkheid en genocide, “op basis van zijn expliciet, 
systematisch en opzettelijk anti-inheems beleid”;”

3. De situatie in de autonome provincie Gorno-Badachsjan in Tadzjikistan

Ontwerpresoluties: RC-B9-0350/2022, B9-0350/2022, B9-0352/2022, B9-0353/2022, B9-0356/2022, 
B9-0359/2022, B9-0363/2022

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0350/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, leden)

ontwerpresolutie HS + 520, 24, 31

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0350/2022 The Left ↓

B9-0352/2022 Verts/ALE ↓

B9-0353/2022 Renew ↓

B9-0356/2022 S&D ↓

B9-0359/2022 PPE ↓

B9-0363/2022 ECR ↓

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ID: eindstemming
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4. De Russische invasie van Oekraïne: tijdelijke maatregelen in verband met 
wettelijk door Oekraïne afgegeven rijbewijzen ***I

Voorstel voor een verordening (COM(2022)0313 - C9-0201/2022 - 2022/0204(COD))

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

gehele tekst 1 PPE, S&D, 
Renew, ID, 

ECR

+

voorstel van de Commissie HS + 561, 6, 5

5. Aanmerking van de schending van beperkende maatregelen van de Unie 
als criminaliteit uit hoofde van artikel 83, lid 1, VWEU ***

Ontwerpbesluit (COM(2022)0247 - 10287/2022 - C9-0219/2022 - 2022/0176(NLE))

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

ontwerpbesluit van de 
Raad

HS + 509, 58, 19

6. Buitengewone macrofinanciële bijstand aan Oekraïne ***I

Voorstel voor een besluit (COM(2022)0450 - C9-0221/2022 - 2022/0213(COD))

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

voorstel van de 
Commissie

HS + 522, 17, 25
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7. Duurzame luchtvaartbrandstoffen (initiatief ReFuelEU Luchtvaart) ***I

Verslag: Søren Gade (A9-0199/2022)

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

amendementen van 
de bevoegde 

commissie - stemming 
en bloc

1-8, 
10-13, 
15, 17-
19, 21, 
24, 26-
32, 35-
36, 39-
45, 48-
50, 55-
64, 66-
69, 71-
78, 80, 
83, 87-
94, 99-

101, 
103

commissie +

so

1 +

2 +

3 +

amendementen van 
de bevoegde 

commissie - aparte 
stemming

14 commissie

4/ES + 334, 231, 16

16 commissie as +

so

1 +

2/ES + 341, 228, 5

3 +

23 commissie

4 +

33 commissie as +

so

1 +

2 +

3/ES - 187, 358, 39

34 commissie

4 +
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

37 commissie as +

so

1 +

2 +

3 +

38 commissie

4 +

so

1 +

2 +

51 commissie

3 +

so

1 +

53 commissie

2 +

54 commissie as +

65 commissie as +

79 commissie as +

82 commissie as +

84 commissie as +

85 commissie as +

so

1 +

86 commissie

2 -

96 commissie as/ES + 347, 220, 3

97 commissie as +

so

1 +

2 +

98 commissie

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

4 +

5 +

6 +

7 +

8 +

9 +

art 3, § 1, na 
streepje 3

111 Verts/ALE ES - 125, 443, 8

so

1 +

2/ES + 311, 249, 20

3/HS + 354, 194, 25

46 commissie

4/ES + 283, 266, 15

112 Verts/ALE ↓

so

1 ↓

art 3, § 1, streepje 5

§ oorspronkelijk
e tekst

2 ↓

113 Verts/ALE ES - 165, 400, 11art 3, § 1, streepje 8

47 commissie +

art 3, § 1, na 
streepje 10

114 Verts/ALE -

art 4, § 1 52 commissie +

117 Verts/ALE ES - 249, 295, 17

so

1/HS + 440, 126, 10

2/HS + 290, 268, 13

3/HS + 333, 239, 14

4/HS + 323, 236, 17

art 4, na § 1

134 Verts/ALE

5/HS - 257, 315, 13
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

6/HS + 283, 282, 13

136 Verts/ALE HS ↓

119 Verts/ALE -art 4, na § 2

118 Verts/ALE HS - 239, 329, 12

na art 4 120 Verts/ALE -

70 commissie +art 9, § 1, punt c

122 Verts/ALE -

123 Verts/ALE -

121 Verts/ALE -

art 9, § 1, na letter c

124 Verts/ALE -

125 Verts/ALE -na art 9

95 commissie +

126 Verts/ALE -

so

1 +

art 11, § 3

81 commissie

2 +

art 14, na § 1 133 Verts/ALE HS - 167, 403, 14

104S ECR HS - 117, 442, 7

127 Verts/ALE -

bijlage I, punt a

102DD
1

commissie HS + 374, 193, 7

105 ECR HS - 128, 453, 3

so

1/HS + 333, 173, 73

102DD
2

commissie

2/HS + 371, 187, 11

bijlage I, punt b

128 Verts/ALE ↓

106 ECR HS - 123, 450, 6

so

bijlage I, punt c

129 Verts/ALE

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

2 -

3 -

107 ECR -

so

1 -

130 Verts/ALE

2 -

so

1/HS + 385, 186, 10

bijlage I, punt d

102DD
3

commissie

2/HS + 377, 192, 9

so

1 -

131 Verts/ALE

2 -

so

1/HS + 386, 178, 9

bijlage I, punt e

102DD
4

commissie

2/HS + 378, 187, 9

so

1/HS - 138, 429, 12

132 Verts/ALE

2/HS - 131, 430, 10

so

1/HS + 392, 177, 9

bijlage I, punt f

102DD
5

commissie

2/HS + 304, 259, 11

108 Verts/ALE -overw 8

9 commissie +

20 commissie HS + 430, 105, 41

so

1 ↓

overw 19

§ oorspronkelijk
e tekst

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

109 Verts/ALE -na overw 21

25 commissie +

110 Verts/ALE -na overw 26

22 commissie +

voorstel van de Commissie HS + 334, 95, 153

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ID: amendement 102
Verts/ALE: amendementen 20, 104, 105, 106, 118, 132, 133, 134, 136

Verzoeken om aparte stemming
The Left: amendementen 85, 86
Verts/ALE: amendementen 16, 33, 34, 37, 38, 54, 65, 79, 82, 84, 95, 96, 97
S&D: amendementen 16, 38, 51, 96, 97, 98

Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
amendement 102DD2
1e deel “6 %”
2e deel “2 %”

amendement 102DD3
1e deel “37 %”
2e deel “13 %”

amendement 102DD4
1e deel “54 %”
2e deel “27 %”

Verts/ALE:
amendement 38
1e deel “Voor brandstofleveranciers en luchtvaartuigexploitanten moet een 

flexibiliteitsmechanisme worden ingesteld met een overgangsperiode van tienjaar 
vanaf de datum van toepassing van deze verordening, teneinde hun een redelijke 
termijn te geven om de nodige technologische en logistieke investeringen te 
doen. Tijdens deze fase kunnen elementen van een “book and claim”-systeem 
worden gebruikt, waardoor leveranciers van luchtvaartbrandstof brandstof met 
een hoger aandeel duurzame luchtvaartbrandstof kunnen gebruiken ter 
compensatie van lager aandelen duurzame luchtvaartbrandstoffen of van de 
beperkte beschikbaarheid van conventionele luchtvaartbrandstof op luchthavens 
van ondergeschikt belang of met logistieke beperkingen, en waarmee 
luchtvaartuigexploitanten een certificaat kunnen kopen dat gekoppeld is aan de 
hoeveelheid aangeschafte SAF, waarbij een hoog niveau van milieu-integriteit 
wordt gewaarborgd. Dit flexibiliteitsmechanisme zou ook de luchtconnectiviteit 
helpen waarborgen door te voorkomen dat Europese regio’s met minder 
verbindingen en minder alternatief vervoer onevenredig worden getroffen.”

2e deel “Om te voorkomen dat marktdeelnemers misbruik maken van een eventuele 
dominante marktpositie, dient de Commissie tijdens deze overgangsperiode ten 
volle gebruik te maken van haar mededingingsbevoegdheden uit hoofde van 
artikel 102 VWEU.”

3e deel “na deze overgangsperiode van tien jaar” 
4e deel “Om ongegronde concurrentieverstoringen op de interne markt te voorkomen, 

moet op alle onder deze verordening vallende in de Unie gelegen luchthavens een 
uniform minimumaandeel duurzame luchtvaartbrandstoffen worden geleverd.”
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artikel 3, § 1, streepje 5
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “drop-in”
2e deel deze woorden

amendement 51
1e deel “– “flexibiliteitsmechanisme voor SAF”: een systeem dat zal worden opgezet voor 

een periode van 10 jaar vanaf de datum van toepassing van artikel 4 en artikel 5 
overeenkomstig artikel 15, waarbij de levering en het gebruik van duurzame 
luchtvaartbrandstoffen wordt gestuurd door marktvrijheid en 
luchtvaartuigexploitanten en leveranciers van luchtvaartbrandstoffen flexibiliteit 
krijgen om de distributie en het gebruik van duurzame luchtvaartbrandstoffen op 
kosteneffectieve wijze te regelen op de in de Unie gelegen luchthavens van hun 
keuze en in verhouding tot hun behoeften. Een dergelijk systeem”

2e deel “dat elementen van een “book and claim”-regeling bevat,” 
3e deel “dat elementen van een “book and claim”-regeling bevat, kan 

vliegtuigexploitanten in staat stellen duurzame luchtvaartbrandstoffen aan te 
kopen via contractuele regelingen met leveranciers van luchtvaartbrandstoffen 
en, in voorkomend geval, aanspraak te maken op het gebruik ervan op in de Unie 
gelegen luchthavens in het kader van een broeikasgasregeling overeenkomstig 
artikel [...] van Richtlijn (EU) 2021/0207.”

amendement 53
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “Wanneer de Commissie van oordeel is dat dit 

tekort niet te wijten is aan een gebrek aan beschikbaarheid van hulpbronnen,”
2e deel deze woorden

amendement 81
1e deel “De lidstaten zien erop toe dat een administratieve boete wordt opgelegd aan 

elke leverancier van luchtvaartbrandstof die niet voldoet aan de verplichtingen 
van artikel 4 met betrekking tot het minimumaandeel duurzame 
luchtvaartbrandstoffen, of aan elke brandstofleverancier die misleidende of 
onjuiste informatie blijkt te hebben verstrekt over de kenmerken of de oorsprong 
van de geleverde brandstof.”

2e deel schrapping van de woorden “minstens”

amendement 98
1e deel “Uiterlijk op 1 januari 2025 [...] de Commissie” 
2e deel “[stelt] overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast om”
3e deel “deze verordening aan te vullen met gedetailleerde regelingen”
4e deel “voor het flexibiliteitsmechanisme voor SAF,”
5e deel “teneinde een gelijk speelveld en een hoog niveau van milieu-integriteit te 

waarborgen en het risico op fraude, onregelmatigheden en dubbele claims tot een 
minimum te beperken. Dergelijke gedetailleerde regelingen,”

6e deel “die elementen van een “book and claim”-regeling omvatten,”
7e deel “kunnen het mogelijk maken”
8e deel “een systeem van verhandelbaarheid van duurzame luchtvaartbrandstof op te 

zetten, met inbegrip van gedetailleerde regels”
9e deel “voor de registratie, toewijzing, boekhouding en rapportage van de levering en 

het gebruik van duurzame luchtvaartbrandstoffen.”

amendement 129
1e deel “Vanaf 1 januari 2035, een minimumaandeel van 21 % SAF,”
2e deel “waarvan een minimumaandeel van 10 % synthetische luchtvaartbrandstoffen”
3e deel “en een minimumaandeel van 5 % geavanceerde biobrandstoffen als gedefinieerd 

in artikel 2, tweede alinea, punt 34, van Richtlijn (EU) 2018/2001;”

amendement 130
1e deel “Vanaf 1 januari 2040, een minimumaandeel van 40 % SAF,”
2e deel “waarvan een minimumaandeel van 20 % synthetische luchtvaartbrandstoffen;”
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amendement 131
1e deel “Vanaf 1 januari 2045, een minimumaandeel van 60 % SAF,”
2e deel “waarvan een minimumaandeel van 30 % synthetische luchtvaartbrandstoffen,”

amendement 132
1e deel “Vanaf 1 januari 2050, een minimumaandeel van 100 % SAF,”
2e deel “waarvan een minimumaandeel van 65 % synthetische luchtvaartbrandstoffen,”

amendement 134
1e deel “De volgende duurzame luchtvaartbrandstoffen worden niet meegeteld bij de 

berekening van het minimumaandeel aan duurzame luchtvaartbrandstoffen als 
bedoeld in bijlage I: 1) Duurzame luchtvaartbrandstoffen gemaakt van voedsel- en 
voedergewassen,“

2e deel “tussengewassen,”
3e deel “palmvetzuurdestillaten”
4e deel “en alle van palm en soja afgeleide materialen,”
5e deel “dierlijke vetten van categorie 3,”
6e deel “en soapstock en derivaten daarvan.”
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overweging 19
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “Bij toekomstige herzieningen van deze 

verordening kan worden overwogen om andere types synthetische brandstoffen, 
zoals koolstofarme synthetische brandstoffen die de broeikasgasemissies sterk 
beperken, op te nemen in het toepassingsgebied van de verordening, voor zover 
dergelijke brandstoffen worden gedefinieerd in het kader van de richtlijn 
hernieuwbare energie.”

2e deel deze woorden

The Left, PPE, Renew, S&D:
amendement 34
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “Hiertoe moeten de inkomsten die voortvloeien 

uit de sancties uit hoofde van deze verordening [...] aan een nieuw Fonds voor 
duurzame luchtvaart worden toegewezen”, “50 % van de inkomsten uit de veiling 
van luchtvaartemissierechten in het kader van Richtlijn 2003/87/EG [ETS]” en 
“moeten [...] aan een nieuw Fonds voor duurzame luchtvaart worden 
toegewezen”

2e deel “Hiertoe moeten de inkomsten die voortvloeien uit de sancties uit hoofde van 
deze verordening [...] aan een nieuw Fonds voor duurzame luchtvaart worden 
toegewezen”

3e deel “50 % van de inkomsten uit de veiling van luchtvaartemissierechten in het kader 
van Richtlijn 2003/87/EG [ETS]”

4e deel “moeten [...] aan een nieuw Fonds voor duurzame luchtvaart worden 
toegewezen”

S&D, Verts/ALE:
amendement 14
1e deel “De onderhavige verordening mag niet van toepassing zijn op luchtvaartuigen 

voor humanitaire, opsporings-, reddings-, rampenbestrijdings- of medische 
doeleinden, aangezien dergelijke vluchten uitzonderlijk zijn en niet altijd op 
dezelfde wijze als geregelde vluchten kunnen worden gepland. Door de aard van 
deze activiteiten kunnen deze vluchten niet altijd de verplichting uit hoofde van 
deze verordening nakomen, aangezien dit een onnodige belasting kan betekenen. 
Deze verordening moet van toepassing zijn op alle luchtvaartuigen in de civiele 
luchtvaart die commerciële vluchten uitvoeren. Zij mag niet van toepassing zijn 
op militaire luchtvaartuigen of luchtvaartuigen voor douane-, politie- en 
brandbestrijdingsdoeleinden. Om een gelijk speelveld in de hele interne 
luchtvaartmarkt van de EU tot stand te brengen en de ontwikkeling van de markt 
voor duurzame vliegtuigbrandstoffen en de voor SAF noodzakelijke infrastructuur 
in de hele EU te bevorderen, moet zij betrekking hebben op alle commerciële 
vluchten vanaf luchthavens die op het grondgebied van de EU zijn gelegen. Om de 
connectiviteit voor de burgers, bedrijven en regio’s van de EU te waarborgen,”

2e deel “om de nodige flexibiliteit te bieden opdat brandstofleveranciers duurzame 
luchtvaartbrandstoffen kunnen leveren en luchtvaartmaatschappijen die op de 
meest kostenefficiënte wijze kunnen tanken, en”

3e deel “om te voorkomen dat onnodige lasten worden opgelegd aan 
luchtvervoersactiviteiten op kleine luchthavens,”

4e deel “moet tegelijkertijd, als overgangsfase, een flexibiliteitsmechanisme worden 
ingesteld, met inbegrip van “book and claim”-elementen. Om ongegronde 
concurrentieverstoringen op de interne markt te voorkomen, moeten de in deze 
verordening vastgestelde voorschriften na die overgangsperiode op de lange 
termijn gelijkelijk van toepassing zijn op alle in de Unie gelegen luchthavens en op 
alle commerciële luchtvaartuigexploitanten die opstijgen of landen op een in de 
Unie gelegen luchthaven.”
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amendement 23
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en een flexibiliteitsmechanisme worden 

ingesteld”, “De levering van duurzame luchtvaartbrandstoffen moet van start 
gaan in 2025” en “met de flexibiliteit waarin het flexibiliteitsmechanisme voor SAF 
voorziet”

2e deel “en een flexibiliteitsmechanisme worden ingesteld”
3e deel “De levering van duurzame luchtvaartbrandstoffen moet van start gaan in 2025”
4e deel “met de flexibiliteit waarin het flexibiliteitsmechanisme voor SAF voorziet”

ID, PPE, S&D, Verts/ALE:
amendement 46
1e deel schrapping van “drop-in”
2e deel “vloeibare en gasvormige brandstoffen die worden geproduceerd uit 

afvalverwerkings- en uitlaatgas van niet-hernieuwbare oorsprong die worden 
geproduceerd als een onvermijdelijk en onbedoeld gevolg van het 
productieproces in industriële installaties, als bedoeld in artikel 2, tweede alinea, 
punt 35, van Richtlijn (EU) 2018/2001, die voldoen aan de drempel voor 
broeikasgasemissiereductie als bedoeld in artikel 25, lid 2, tweede alinea, van die 
richtlijn”

3e deel “Tot en met 31 december 2034” 
4e deel “mogen duurzame luchtvaartbrandstoffen ook biobrandstoffen bevatten die 

voldoen aan de criteria inzake duurzaamheid en broeikasgasemissies van 
artikel 29 van Richtlijn (EU) 2018/2001 en gecertificeerd zijn overeenkomstig 
artikel 30 van die richtlijn, met uitzondering van uit “voedsel- en 
voedergewassen” geproduceerde biobrandstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 2, 
tweede alinea, punt 40, van die richtlijn;”

PPE, Renew, S&D, Verts/ALE:
amendement 86
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en 50 % van de inkomsten uit de veiling van 

luchtvaartemissierechten in het kader van Richtlijn 2003/87/EG [ETS] worden aan 
het Fonds toegewezen.”

2e deel deze woorden

ECR, PPE:
amendement 102DD5
1e deel “85 %”
2e deel “50 %”

Diversen
Amendementen 115, 116 en 135 zijn ingetrokken.

8. Financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank – jaarverslag 
2021

Verslag: David Cormand (A9-0165/2022)

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

na § 29 1 ID HS - 88, 441, 45

na § 33 2 ID -

na § 39 3 ID -

na § 41 4 ID -

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 484, 52, 41
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Verzoeken om hoofdelijke stemming
ID: amendement 1

9. Controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank – 
jaarverslag 2020

Verslag: Corina Crețu (A9-0173/2022)

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

§ 33 1 S&D -

§ 38 4 ID -

§ 41, na sub-§ 1 5 ID HS - 68, 452, 54

na § 55 6 ID HS - 123, 435, 3

so

1 +

§ 64 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

2 S&D -§ 72

3 Verts/ALE ES - 251, 312, 8

so

1/ES + 403, 145, 21

§ 76 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 492, 42, 36

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ID: amendementen 5 en 6

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
§ 64
1e deel “is zeer bezorgd over de dalende transparantie bij de EIB: in 2010 werd 96,1 % 

van alle projecten drie weken vóór de goedkeuring door de raad gepubliceerd, 
een percentage dat is afgenomen tot slechts 60 % in 2020;”

2e deel “herinnert eraan dat het transparantiebeleid van de EIB-groep slechts voorziet in 
de mogelijkheid om een beperkt aantal projectsamenvattingen niet vóór 
goedkeuring door de raad en, in sommige gevallen, niet vóór ondertekening van 
de lening te publiceren teneinde gerechtvaardigde belangen zoals 
handelsgeheimen te beschermen; is verheugd dat alle projecten uiteindelijk 
worden gepubliceerd door de EIB;”



P9_PV(2022)07-07(VOT)_NL.docx 19 PE 734.820

§ 76
1e deel “uit zijn ernstige bezorgdheid over het gebrek aan sociale dialoog binnen de EIB, 

met name om bezorgdheden over beschuldigingen van pesterij en over de 
werkomgeving weg te nemen;”

2e deel “moedigt het EIB-management aan een constructieve dialoog met het personeel 
aan te gaan om tegemoet te komen aan hun bezorgdheden en om vertrouwen en 
een cultuur van verantwoording te bevorderen; moedigt de EIB aan om enquêtes 
en raadplegingen onder haar personeel te blijven houden; wijst op de negatieve 
resultaten van personeelsenquêtes in de afgelopen jaren en dringt er tegelijk bij 
de EIB op aan tastbare maatregelen te treffen om de problemen die 
personeelsleden melden op te lossen, met name wat interne mobiliteit betreft; 
neemt nota van de inspanningen van de EIB om in het kader van haar “continuous 
listening”-aanpak gebruik te maken van enquêtes om de betrokkenheid van het 
personeel te bevorderen, bijvoorbeeld door middel van haar recente enquête 
inzake gezondheid en welzijn;”

10. Bescherming van de financiële belangen van de EU – fraudebestrijding – 
jaarverslag 2020

Verslag: Katalin Cseh (A9-0175/2022)

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

§ 33 1 ID -

na § 37 3 Renew HS + 357, 188, 15

§ 39 4 Renew HS + 489, 9, 60

§ 59 2 ID -

na § 62 5 Renew HS + 313, 242, 16

6 Renew HS + 425, 124, 18

7 Renew HS + 442, 119, 5

8 Renew HS + 399, 154, 9

9 Renew HS + 456, 68, 43

10 Renew HS + 432, 117, 11

na § 67

11 Renew HS + 418, 126, 14

na § 71 12 Renew HS + 489, 14, 65

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 437, 94, 39

Verzoeken om hoofdelijke stemming
Renew: amendementen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12
PPE: amendement 8
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11. Beter wetgeven: samen zorgen voor betere regelgeving

Verslag: Tiemo Wölken (A9-0167/2022)

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

§ 3 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 446, 90, 32

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 453, 26, 87

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ECR: § 3

12. Het besluit van het Amerikaanse Hooggerechtshof om het recht op 
abortus in de Verenigde Staten af te schaffen en de noodzaak om het 
recht op abortus en de gezondheid van de vrouw te beschermen, ook 
binnen de EU

Ontwerpresoluties: B9-0365/2022, B9-0366/2022, B9-0367/2022

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

Ontwerpresolutie B9-0365/2022
(S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, leden)

1 ECR HS - 161, 371, 22

2 ECR HS - 151, 376, 25

vóór § 1

3 ECR HS - 176, 292, 78

so

1 +

§ 1 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

§ 2 § oorspronkelijk
e tekst

as +

§ 3 § oorspronkelijk
e tekst

as +

so

1 +

§ 4 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so§ 5 § oorspronkelijk
e tekst

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

2 +

so

1 +

§ 10 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1 +

2 +

§ 12 § oorspronkelijk
e tekst

3 +

§ 13 § oorspronkelijk
e tekst

as +

so

1 +

§ 14 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

visum 4 § oorspronkelijk
e tekst

as/ES + 344, 120, 42

visum 5 § oorspronkelijk
e tekst

as +

so

1 +

overw C § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1 +

overw D § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1 +

2 +

3 +

4 +

overw G § oorspronkelijk
e tekst

5 +
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1 +

overw I § oorspronkelijk
e tekst

2 +

overw J § oorspronkelijk
e tekst

as +

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 324, 155, 38

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0366/2022 ID ↓

B9-0367/2022 ECR HS ↓

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ECR: amendementen 1, 2 en 3 Ontwerpresolutie B9-0367/2022
Renew, 
Verts/ALE

eindstemming

Verzoeken om aparte stemming
PPE: §§ 2, 3, 13; visa 4 en 5; overw J

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
§ 1
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “herinnert eraan dat seksuele en reproductieve 

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

2e deel deze woorden

§ 4
1e deel “geeft uitdrukking aan zijn krachtige solidariteit met en steun aan de vrouwen en 

meisjes in de VS, en aan al diegenen die betrokken zijn bij zowel het verlenen van 
toegang tot als het opkomen voor het recht op legale en veilige abortuszorg in 
dergelijke moeilijke omstandigheden;”

2e deel “steunt eveneens de oproepen aan het Amerikaanse Congres om een 
wetsvoorstel aan te nemen ter bescherming van abortus op federaal niveau;”

§ 5
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “hetgeen een schending van de mensenrechten 

en een vorm van gendergerelateerd geweld is”
2e deel deze woorden

§ 10
1e deel “roept de EU en haar lidstaten op abortus wettelijk te erkennen en op te komen 

voor de eerbiediging van het recht op veilige en legale abortus en andere vormen 
van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten;”

2e deel “verzoekt de EU voorts op te treden als pleitbezorger en van de erkenning van dit 
recht een hoofdprioriteit te maken in de onderhandelingen binnen internationale 
instellingen en in andere multilaterale fora zoals de Raad van Europa, alsook te 
pleiten voor opneming ervan in de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens;”
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§ 12
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 gezondheid en rechten 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 en anticonceptie, tot 
jeugdvriendelijke diensten, alsook tot preventie, behandeling, zorg en 
ondersteuning met betrekking tot hiv, zonder discriminatie” met uitzondering van 
het woord “gratis”

3e deel “gratis”

§ 14
1e deel “verzoekt de Europese Dienst voor extern optreden, de EU-delegaties naar de VS, 

de Commissie en alle lidstaten van de EU gebruik te maken van alle instrumenten 
waarover zij beschikken om hun acties te versterken teneinde de achteruitgang 
op het gebied van vrouwenrechten en seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten tegen te gaan”

2e deel “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”

overweging C
1e deel gehele tekst zonder het woord: “universele”
2e deel dit woord

overweging D
1e deel “overwegende dat seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, met 

inbegrip van veilige en legale abortuszorg, een grondrecht zijn; overwegende dat 
het criminaliseren, vertragen en ontzeggen van de toegang tot seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten een vorm van geweld tegen vrouwen en 
meisjes is;”

2e deel “overwegende dat deze beperkingen en verboden het aantal abortussen niet doen 
dalen, maar de mensen er alleen toe dwingen lange afstanden af te leggen of hun 
toevlucht te nemen tot onveilige abortussen, waardoor zij ook kwetsbaar worden 
voor strafrechtelijk onderzoek en vervolging, en de mensen treffen die het meest 
verstoken zijn van middelen en informatie; overwegende dat bijna alle 
sterfgevallen als gevolg van onveilige abortussen zich voordoen in landen waar 
abortus streng aan banden wordt gelegd; overwegende dat het jaarlijkse aantal 
gevallen van moedersterfte in de VS als gevolg van onveilige abortussen naar 
schatting met 21 % zou stijgen tegen het tweede jaar nadat een verbod van 
kracht wordt; overwegende dat deze sterfgevallen volledig te voorkomen zijn; 
overwegende dat een abortusverbod ook zal leiden tot een toename van het 
aantal sterfgevallen ten gevolge van gedwongen zwangerschap;”
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overweging G
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; overwegende dat het terugdraaien van Roe v. Wade 
de anti-abortusbeweging in de Europese Unie zou kunnen versterken;”

2e deel “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 de 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;”

5e deel “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 
Wereldgezondheidsorganisatie;”

overweging I
1e deel “overwegende dat in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie de 

belangrijkste grondrechten en vrijheden zijn vastgelegd voor mensen die in de EU 
wonen;”

2e deel “overwegende dat de bescherming van veilige en legale abortus directe gevolgen 
heeft voor de daadwerkelijke uitoefening van de in het Handvest van de 
grondrechten erkende rechten, zoals menselijke waardigheid, persoonlijke 
autonomie, gelijkheid en lichamelijke integriteit;”


