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ZAŁĄCZNIK

WYNIKI GŁOSOWANIA

Skróty i symbole

+ przyjęto
- odrzucono
↓ bezprzedmiotowe
w wycofano
gi (..., ..., ...) głosowanie imienne (za, przeciw, wstrzymujący się)
ge (..., ..., ...) głosowanie elektroniczne (za, przeciw, wstrzymujący się)
gp głosowanie podzielone
go głosowanie odrębne
popr. poprawka
pk poprawka kompromisowa
oc odpowiednia część
s poprawka skreślająca
= poprawki identyczne
ust. ustęp
art. artykuł
mot. motyw
pr projekt rezolucji
wpr wspólny projekt rezolucji
1/20 niski próg (1/20 posłów)
1/10 średni próg (1/10 posłów)
1/5 wysoki próg (1/5 posłów)
taj głosowanie tajne
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1. Umowa UE-Ukraina zmieniająca preferencje handlowe w odniesieniu do mięsa 
drobiowego i przetworów z mięsa drobiowego przewidziane w Układzie o 
stowarzyszeniu między UE a Ukrainą ***

Zalecenie: Enikő Győri (A9-0024/2019)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Głosowanie: procedura 
zgody

gi + 444, 128, 74

2. Zmiana zasad dotyczących podatku od wartości dodanej i podatku akcyzowego 
w odniesieniu do działań obronnych w ramach Unii *

Sprawozdanie: Paul Tang (A9-0034/2019)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie gi + 528, 78, 61

3. Powołanie Joëlle Elvinger na członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 

Sprawozdanie: Olivier Chastel (A9-0030/2019) (głosowanie tajne (art. 191 ust.1 Regulaminu))

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Głosowanie: 
powołanie Joëlle 

Elvinger

taj + 512, 79, 70
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4. Powołanie François Rogera-Cazali na członka Trybunału Obrachunkowego 

Sprawozdanie: Isabel García Muñoz (A9-0031/2019) (głosowanie tajne (art. 191 ust.1 Regulaminu))

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Głosowanie: 
powołanie François-

Rogera Cazali

taj + 568, 42, 55

5. Powołanie Alexa Brenninkmeijera na członka Trybunału Obrachunkowego 

Sprawozdanie: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2019) (głosowanie tajne (art. 191 ust.1 Regulaminu))

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Głosowanie: 
powołanie Alexa 
Brenninkmeijera

taj + 555, 17, 47

6. Powołanie Nikolaosa Milionisa na członka Trybunału Obrachunkowego 

Sprawozdanie: Sándor Rónai (A9-0027/2019) (głosowanie tajne (art. 191 ust.1 Regulaminu))

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Głosowanie: 
powołanie Nikolaosa 

Milionisa

taj + 590, 15, 47
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7. Powołanie Klausa-Heinera Lehnego na członka Trybunału Obrachunkowego 

Sprawozdanie: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2019) (głosowanie tajne (art. 191 ust.1 Regulaminu))

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Głosowanie: 
powołanie Klausa-
Heinera Lehnego

taj + 497, 130, 32

8. Prawa dziecka w związku z 30. rocznicą uchwalenia Konwencji o prawach dziecka

Projekty rezolucji: B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0178/2019
(ECR)

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi - 128, 497, 40

Projekt rezolucji B9-0179/2019
(ID)

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi - 128, 523, 20

Projekt rezolucji B9-0180/2019
(PPE, Verts/ALE, GUE/NGL)

Ust. 1 15 ECR gi - 210, 417, 42

Po ust. 1 16 ECR gi - 168, 428, 72

gp

1/gi + 607, 62, 8

Ust. 2 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 505, 148, 17

Ust. 5 ust. pierwotny 
tekst

gi + 530, 110, 39

gp

1/gi + 568, 90, 24

Ust. 7 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 566, 78, 35
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Po ust. 10 17 ECR -

Ust. 23 ust. pierwotny 
tekst

gi + 529, 57, 90

Ust. 27 18 ECR gi - 301, 351, 16

26 ID gi - 129, 497, 53Po ust. 27

27 ID gi - 94, 527, 60

gp

1/gi + 668, 6, 6

Ust. 29 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 449, 202, 22

gp

1/gi + 656, 8, 16

Ust. 30 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 533, 124, 21

19s ECR gi - 184, 437, 54

gp

1/gi + 614, 34, 30

Ust. 31

ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 481, 154, 43

28 ID gi - 118, 518, 42

29 ID gi - 136, 502, 41

Po ust. 33

30 ID gi - 102, 523, 56

Po ust. 34 20 ECR gi - 311, 349, 15

Ust. 35 ust. pierwotny 
tekst

gi + 495, 114, 67

Po ust. 35 21 ECR gi - 310, 328, 40

gp

1/gi + 572, 50, 58

Ust. 36; ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 515, 127, 40
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

gp

1/gi + 626, 41, 14

Ust. 38 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 524, 139, 18

Po ust. 38 22 ECR gi - 308, 336, 34

gp

1/gi + 656, 4, 20

Ust. 39 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 432, 218, 19

gp

1/gi + 582, 27, 57

Ust. 40 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 443, 156, 70

23 ECR gi - 152, 504, 26

gp

1/gi + 567, 89, 20

Ust. 41

ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 514, 117, 42

Ust. 50 ust. pierwotny 
tekst

gi + 517, 105, 55

gp

1/gi + 582, 60, 30

Ust. 61 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 475, 163, 33

Umocowanie 7 ust. pierwotny 
tekst

gi + 512, 127, 38

Umocowanie 10 ust. pierwotny 
tekst

gi + 615, 40, 23

1 ECR gi - 155, 505, 21

2 ECR gi - 178, 476, 24

3 ECR gi - 196, 468, 14

Po umocowaniu 12

4 ECR gi - 164, 509, 7
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

5 ECR -

6 ECR gi - 133, 464, 74

24 ID gi - 137, 508, 30

Po motywie A

25 ID gi - 133, 481, 53

Motyw C 7 ECR gi - 199, 418, 54

gp

1/gi + 643, 7, 8

Motyw E ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 437, 220, 19

Motyw N 9 ECR gi - 146, 508, 23

10 ECR gi - 312, 357, 9Po motywie N

11 ECR gi - 292, 344, 41

8 ECR gi - 199, 471, 10

12 ECR gi - 218, 443, 15

13 ECR gi - 133, 506, 36

Po motywie P

14 ECR gi - 168, 492, 15

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 495, 58, 87

Wnioski o głosowanie imienne
ECR: głosowanie końcowe B9-0178/2019, B9-0180/2019; poprawki 1–4, 6–16, 18–23; 

ust. 2, 5, 7, 23, 29, 30, 31, 38, 40, 41, 50, 61; umocowanie 7 i 10; motyw E

Verts/ALE ust. 61
ID: głosowanie końcowe B9-0179/2019, B9-0180/2019;

poprawki 7, 8, 13, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30;
ust. 2, 7, 31, 35, 36, 39, 40

GUE/NGL: głosowanie końcowe B9-0180/2019

Wnioski o głosowanie odrębne
ECR: ust. 5, 23, 31, 40, 50; umocowanie 7 i 10
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Wnioski o głosowanie podzielone
PPE:
ust. 31
część pierwsza „wzywa państwa członkowskie, aby zagwarantowały prawo do edukacji 

integracyjnej i zapewniły dostęp do wyczerpujących i dostosowanych do wieku 
informacji”

część druga „o płci i seksualności, a także dostęp do opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego oraz do edukacji o relacjach międzyludzkich dla 
młodych ludzi w szkołach, zwłaszcza w świetle kroków podejmowanych przez 
niektóre kraje, które zakazują szkołom zajmowania się orientacją seksualną i 
tożsamością płciową;”

ust. 40
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „dzieci LGBTI, dzieci zagranicznych bojowników, 

dzieci przebywających w ośrodkach detencyjnych, dzieci, których rodzice są 
więzieni, dzieci, których rodzice zaliczają się do grupy LGBTI”

część druga te słowa

ECR:
ust. 29
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „sprawiedliwy pod względem płci”
część druga te słowa

ust. 30
część pierwsza „podkreśla, że sprzyjanie integracji i innowacyjność powinny być nadrzędnymi 

zasadami edukacji i szkolenia w erze cyfrowej; jest zdania, że technologie cyfrowe 
nie powinny pogłębiać istniejących nierówności, lecz że powinno się je 
wykorzystywać do likwidowania przepaści cyfrowej między uczniami z różnych 
środowisk społeczno-ekonomicznych i regionów UE; podkreśla, że podejście 
zorientowane na integrację społeczną musi wykorzystywać pełny potencjał 
zasobów, jakie zapewniają nowe technologie cyfrowe, w tym zindywidualizowaną 
edukację i partnerstwa między placówkami edukacyjnymi, dzięki czemu może 
umożliwiać dostęp do wysokiej jakości kształcenia i szkolenia osobom z grup 
znajdujących się w trudnej sytuacji i osobom o mniejszych szansach,”

część druga „także przez wspieranie integracji migrantów i uchodźców oraz mniejszości;”

ust. 38
część pierwsza „wyraża zaniepokojenie faktem, że dzieci w dalszym ciągu rodzą się jako 

bezpaństwowcy (także w UE) i nadal są wykluczone z dostępu do podstawowych 
praw, w tym do opieki zdrowotnej, edukacji i ochrony socjalnej; ponawia apel do 
państw członkowskich, aby zgodnie z prawem międzynarodowym znalazły 
rozwiązanie kwestii dzieci będących bezpaństwowcami w UE i poza jej granicami;”

część druga „wzywa Komisję, aby propagowała powszechny dostęp do rejestracji urodzin i 
prawo dziecka do uzyskania obywatelstwa w celu wykluczenia ryzyka 
bezpaństwowości;”

ust. 41
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „na tle płciowym”
część druga te słowa
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ust. 61
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „oraz wzywa państwa członkowskie do repatriacji 

wszystkich dzieci z Europy przy uwzględnieniu ich specyficznej sytuacji rodzinnej i 
najlepiej pojętego interesu dziecka, a także do udzielenia niezbędnego wsparcia w 
celu rehabilitacji i resocjalizacji tych dzieci; wyraża ubolewanie z powodu braku 
dotychczasowego działania państw członkowskich UE”

część druga te słowa

motyw E
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „płeć, tożsamość seksualną” i „pochodzenie etniczne, 

status imigranta czy rezydenta”
część druga te słowa

ID:
ust. 36
część pierwsza „podkreśla, że dziecko bez opieki jest przede wszystkim dzieckiem potencjalnie 

zagrożonym i że to ochrona dzieci, a nie polityka w dziedzinie migracji, powinna 
być zasadą przewodnią państw członkowskich i Unii Europejskiej w tym zakresie, 
co stanowi poszanowanie podstawowej zasady dobra dziecka;”

część druga „wzywa państwa członkowskie, aby wdrożyły rezolucję Parlamentu z 12 września 
2013 r. w sprawie problemu pozostawianych bez opieki małoletnich w UE, oraz 
zwraca się do Komisji, aby wznowiła swój plan działania w zakresie małoletnich 
bez opieki (2010–2014);”

ust. 39
część pierwsza „wzywa państwa członkowskie do traktowania każdego dziecka przede wszystkim 

jako dziecka,”
część druga „niezależnie od jego pochodzenia społecznego lub etnicznego, płci, orientacji 

seksualnej, zdolności lub statusu migracyjnego;”

ECR, ID:
ust. 2
część pierwsza „wzywa nowo wybraną przewodniczącą Komisji do podjęcia konkretnych działań w 

celu zwiększenia widoczności działań UE na rzecz praw dziecka,”
część druga „na przykład poprzez powołanie osoby publicznej wysokiej rangi na przedstawiciela 

UE ds. praw dziecka; proponuje, aby przedstawiciel ten odpowiadał wyraźnie i 
wyłącznie za dzieci, służył za punkt odniesienia dla wszystkich spraw i obszarów 
polityki UE związanych z dziećmi oraz gwarantował spójne i skoordynowane 
podejście do ochrony praw dziecka we wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych 
strategiach politycznych i działaniach UE; wzywa do utworzenia unijnego centrum 
ochrony dzieci, które zapewniałoby skuteczne i skoordynowane podejście oraz 
umożliwiało skuteczną i skoordynowaną reakcję na niegodziwe traktowanie dzieci 
w celach seksualnych i wszelkie formy przemocy wobec dzieci;”

ust. 7
część pierwsza „przypomina, że zmiana klimatu i zagrożenia środowiskowe spowodowane 

działalnością człowieka, w tym zanieczyszczenie powietrza, substancje zaburzające 
funkcjonowanie układu hormonalnego i pestycydy, mają szkodliwy wpływ na 
dzieci;”

część druga „wzywa UE i państwa członkowskie do zintensyfikowania działań na rzecz 
zapewnienia dzieciom zdrowego środowiska i przeciwdziałania negatywnym 
skutkom zmian klimatu, zwłaszcza poprzez zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych, zgodnie z porozumieniem paryskim;”
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Różne
Łukasz Kohut (grupa S&D) również jest sygnatariuszem projektu rezolucji B9-0180/2019.
Isabel Wiseler-Lima (grupa PPE) również jest sygnatariuszką projektu rezolucji B9-0180/2019.
Helmut Geuking (grupa ECR) również jest sygnatariuszem projektu rezolucji B9-0178/2019.


