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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. Skład liczbowy komisji

Wniosek dotyczący decyzji B9-0039/2020

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt decyzji B9-0039/2020
(Konferencja Przewodniczących)

Projekt decyzji +

2. Protokół do Umowy między UE a Islandią i Norwegią dotyczącej kryteriów 
i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl 
złożonego w państwie członkowskim lub w Islandii lub Norwegii dotyczący dostępu 
do Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego ***

Zalecenie: Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Zgoda gi + 550, 24, 22

3. Umowa UE–Chiny w sprawie niektórych aspektów przewozów lotniczych ***

Zalecenie: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Zgoda gi + 597, 34, 32

4. Wspólny system podatku od wartości dodanej w zakresie procedury szczególnej 
dla małych przedsiębiorstw *

Sprawozdanie: Inese Vaidere (A9-0055/2019)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie gi + 592, 22, 51
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5. Europejski Zielony Ład

Projekty rezolucji: B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-
0045/2020, B9-0046/2020

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0040/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)

45 GUE/NGL -Przed ust. 1

53 GUE/NGL -

21 ECR gi - 154, 505, 15

46 GUE/NGL gi - 253, 378, 49

gp

1 +

Ust. 1

ust. pierwotny 
tekst

2/ge + 366, 313, 7

14 Verts/ALE gi + 430, 201, 63Po ust. 1

22 ECR -

gp

1 +

Ust. 2 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 590, 100, 6

gp

1 +

Ust. 3 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 464, 212, 17

2 PPE ge - 332, 332, 33

15 Verts/ALE gi - 310, 376, 11

Po ust. 3

47 GUE/NGL gi - 57, 566, 78

Ust. 5 16 Verts/ALE gi - 262, 383, 54

Po ust. 5 23 ECR -

gpPo ust. 6 ust. pierwotny 
tekst

1 +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

2 +

Po ust. 6 48 GUE/NGL -

3 PPE ge - 307, 348, 43Ust. 8

ust. pierwotny 
tekst

go +

24 ECR -

25 ECR -

Po ust. 8

26 ECR gi + 552, 94, 60

gp

1/gi + 537, 143, 19

Ust. 9 ust. pierwotny 
tekst

2 +

27 ECR gi - 150, 544, 15

gp

1/gi + 533, 159, 10

Ust. 10

ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 553, 123, 23

28 ECR gi - 175, 511, 20

49 GUE/NGL gi - 136, 444, 127

17 Verts/ALE gi - 155, 437, 114

Ust. 11

4 PPE gi - 219, 453, 30

gp

1/gi - 328, 366, 11

Po ust. 11 50 GUE/NGL

2/gi - 136, 568, 6

gp

1/gi + 638, 43, 26

2/gi + 589, 112, 5

Ust. 14 ust. pierwotny 
tekst

3 +



P9_PV(2020)01-15(VOT)_PL.docx 6 PE 646.599

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Po ust. 14 67 GUE/NGL -

gp

1/gi + 371, 313, 21

Ust. 15 ust. pierwotny 
tekst

2/ge + 376, 317, 11

gp

1 +

2 -

3 +

Ust. 16 ust. pierwotny 
tekst

4 +

Po ust. 19 68 GUE/NGL gi - 104, 567, 42

Ust. 20 10 S&D, 
Verts/ALE

gi + 361, 328, 21

Po ust. 20 58 GUE/NGL gi - 154, 498, 58

Po ust. 21 73 GUE/NGL gi - 156, 455, 95

gp

1 +

2/gi + 508, 174, 15

3/gi + 594, 97, 9

4/gi + 444, 232, 35

Ust. 22 ust. pierwotny 
tekst

5/gi + 357, 303, 38

Po ust. 22 1 posłowie ge - 294, 351, 57

gp

1/gi + 567, 108, 34

Ust. 23 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 541, 142, 20

29 ECR gi - 276, 362, 73Po ust. 23

30 ECR gi - 149, 490, 71
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

gp

1/gi - 135, 498, 74

41 posłowie

2/gi - 285, 370, 58

gp

1/gi + 518, 158, 33

2/gi + 383, 294, 17

Ust. 24

ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 343, 337, 16

Po ust. 26 42 posłowie gi - 298, 373, 42

gp

1/gi - 311, 382, 20

31 ECR

2/gi - 168, 507, 34

5 PPE gi - 194, 490, 21

gp

1/gi + 442, 189, 74

Ust. 27

ust. pierwotny 
tekst

2 +

Po ust. 28 6 PPE -

32 ECR gi - 306, 346, 60

33 ECR -

Po ust. 29

43 posłowie gi + 370, 314, 27

gp

1 +

Ust. 30 ust. pierwotny 
tekst

2 +

Ust. 31 18 Verts/ALE gi - 265, 439, 7

gp

1 +

Ust. 33 ust. pierwotny 
tekst

2 +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

3 +

Ust. 34 ust. pierwotny 
tekst

gi + 643, 38, 30

Ust. 35 51 GUE/NGL ge + 350, 321, 35

gp

1 +

2 +

Ust. 36 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 675, 27, 8

Ust. 37 72 GUE/NGL gi - 271, 389, 42

Po ust. 39 70 GUE/NGL gi - 95, 607, 6

Po ust. 40 40 posłowie gi - 186, 461, 55

8 PPE gi - 251, 401, 57

gp

1 +

2 +

Ust. 43

ust. pierwotny 
tekst

3 +

gp

1 +

Ust. 45 ust. pierwotny 
tekst

2 +

gp

1 +

2 +

Ust. 46 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 596, 58, 55

gp

1 +

Ust. 47 ust. pierwotny 
tekst

2 +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

3 +

4 +

5 +

6 +

7 +

gp

1/gi + 585, 107, 16

2/gi + 419, 245, 23

3/gi + 540, 120, 33

Ust. 49 ust. pierwotny 
tekst

4/gi + 401, 261, 34

9 PPE gi - 199, 480, 28

gp

1/gi + 381, 281, 43

11 S&D, 
Verts/ALE

2/gi + 445, 215, 40

gp

1 ↓

2 ↓

Ust. 51

ust. pierwotny 
tekst

3 ↓

Po ust. 51 54 GUE/NGL gi - 163, 505, 35

gp

1/gi + 619, 47, 29

Ust. 53 ust. pierwotny 
tekst

2 +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Po ust. 53 19 Verts/ALE gi - 133, 535, 41

Ust. 55 ust. pierwotny 
tekst

gi + 617, 54, 38

7 PPE gi - 277, 366, 63

gp

1/gi + 582, 58, 65

2/gi + 340, 331, 33

Ust. 56

ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 408, 253, 45

gp

1/gi + 357, 306, 48

2 +

3 +

Ust. 57 ust. pierwotny 
tekst

4 +

gp

1 +

Ust. 60 ust. pierwotny 
tekst

2 +

gp

1 +

Ust. 61 ust. pierwotny 
tekst

2 +

Po ust. 62 55 GUE/NGL gi - 285, 363, 63

gp

1/gi + 652, 40, 19

2/gi + 398, 292, 13

Ust. 65 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 447, 244, 9
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Po ust. 66 56 GUE/NGL gi - 181, 484, 46

gp

1 +

Ust. 72 ust. pierwotny 
tekst

2/ge + 436, 245, 20

gp

1/gi + 624, 63, 25

Ust. 73 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 351, 259, 42

Po ust. 74 34 ECR -

gp

1 +

Ust. 75 ust. pierwotny 
tekst

2 +

Po ust. 79 69 GUE/NGL gi - 231, 436, 43

gp

1 +

Ust. 80 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 592, 101, 6

Po ust. 80 71 GUE/NGL gi - 106, 589, 13

12 S&D, 
Verts/ALE

gi + 420, 244, 44

57 GUE/NGL gi - 60, 538, 106

gp

1 ↓

2 ↓

Ust. 82

ust. pierwotny 
tekst

3/gi ↓

gp

1 +

Ust. 83 ust. pierwotny 
tekst

2 +



P9_PV(2020)01-15(VOT)_PL.docx 12 PE 646.599

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

3 +

4 +

5 +

Po ust. 84 35 ECR gi - 313, 338, 61

Ust. 85 ust. pierwotny 
tekst

gi + 588, 102, 20

Ust. 86 59 GUE/NGL gi - 256, 430, 20

36 ECR gi - 177, 518, 14Ust. 88

ust. pierwotny 
tekst

go +

52 GUE/NGL gi - 168, 473, 63

gp

1 +

2/ge + 386, 306, 8

3 +

Ust. 89

ust. pierwotny 
tekst

4/gi + 478, 193, 34

gp

1/gi + 590, 82, 37

2/gi + 471, 126, 100

3/gi + 419, 258, 14

4/gi + 537, 143, 21

Ust. 90 ust. pierwotny 
tekst

5/gi + 600, 65, 38

Po ust. 90 60 GUE/NGL gi - 135, 567, 9

gp

1 +

Ust. 91 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 469, 215, 22
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 93 37 ECR -

38 ECR -Po ust. 93

39 ECR gi - 173, 503, 31

Po ust. 97 64 GUE/NGL gi + 263, 421, 22

gp

1 +

Ust. 99 ust. pierwotny 
tekst

2 -

Ust. 105 ust. pierwotny 
tekst

go +

Po ust. 105 61 GUE/NGL -

Po ust. 106 62 GUE/NGL gi - 91, 608, 14

13 S&D, 
Verts/ALE

gi - 314, 381, 10Ust. 107

ust. pierwotny 
tekst

gi + 542, 146, 18

Po ust. 107 63 GUE/NGL -

20 Verts/ALE gi + 376, 319, 14Po ust. 109

65 GUE/NGL gi - 273, 395, 33
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Po ust. 113 66 GUE/NGL -

Po motywie A 44 GUE/NGL -

Rezolucja (całość tekstu) gi + 482, 136, 95

Projekty rezolucji grup politycznych

B9-0040/2020 Verts/ALE gi ↓

B9-0041/2020 ECR ↓

B9-0042/2020 PPE ↓

B9-0043/2020 Renew ↓

B9-0044/2020 GUE/NGL ↓

B9-0045/2020 S&D ↓

B9-0046/2020 ID ↓

Wnioski o głosowanie imienne
ID: poprawka 65; ust. 2 (część druga), 9 (część pierwsza), 10, 14, 22 (części druga, 

trzecia i czwarta), 27 (część pierwsza), 34, 36 (część trzecia), 46 (część druga), 49, 
53 (część pierwsza), 55, 57 (część pierwsza), 80 (część druga), 85, 90 (część 
pierwsza), 107; głosowanie końcowe

PPE: poprawka 4; ust. 22 (część piąta), 65, 90
GUE/NGL: poprawki 46, 47, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 

73; ust. 3 (część druga), 15 (część pierwsza), 23, 82 (część druga), 89 (część 
czwarta), 91 (część druga)

ECR: poprawki 21, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 42, 43
Verts/ALE: poprawki 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 31, 41; ust. 24, 

49, 56, 73; B9-0040/2020

Wnioski o głosowanie odrębne
ID: ust. 15, 105
Renew: ust. 88
PPE: ust. 15
GUE/NGL: ust. 8, 23
1/20 posłów: ust. 24

Wnioski o głosowanie podzielone
ID:
ust. 2
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „i zbliżyć wszystkie sektory, tak aby dążyły one do 

osiągnięcia tego samego celu”
część druga te słowa
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ust. 9
część pierwsza „uważa, że wiążące zobowiązanie UE na rzecz neutralności klimatycznej najpóźniej 

do 2050 r. stanie się skutecznym narzędziem mobilizującym niezbędne siły 
polityczne, gospodarcze i technologiczne w procesie transformacji;”

część druga „zdecydowanie podkreśla, że transformacja jest wspólnym wysiłkiem wszystkich 
państw członkowskich oraz że każde państwo członkowskie musi przyczynić się do 
osiągnięcia neutralności klimatycznej w UE najpóźniej do 2050 r.; wzywa Komisję, 
bo do marca 2020 r. przedstawiła wniosek w sprawie europejskiego prawa o 
klimacie;”

ust. 14
część pierwsza „podkreśla, że emisje netto będą musiały zostać ograniczone niemal do zera we 

wszystkich sektorach gospodarki, które powinny wspólnie przyczynić się do 
realizacji celu osiągnięcia neutralności klimatycznej;” z wyjątkiem słów „niemal do 
zera we wszystkich sektorach gospodarki”

część druga „niemal do zera we wszystkich sektorach gospodarki”
część trzecia „wzywa Komisję do przedstawienia w razie potrzeby wniosków w oparciu o oceny 

skutków w celu dokonania do czerwca 2021 r. przeglądu unijnych środków 
ustawodawczych w dziedzinie klimatu i energii w dążeniu do osiągnięcia bardziej 
ambitnych średnio- i długoterminowych celów w dziedzinie klimatu; wzywa 
Komisję do uwzględnienia również dodatkowego potencjału innych istniejących 
przepisów UE, które wzbogacają działania na rzecz klimatu, takich jak dyrektywa w 
sprawie ekoprojektu, prawodawstwo UE w sprawie odpadów, środki dotyczące 
gospodarki o obiegu zamkniętym i rozporządzenie w sprawie fluorowanych gazów 
cieplarnianych; podkreśla ponadto, że rozwiązania oparte na zasobach przyrody 
mogą pomóc państwom członkowskim w osiągnięciu celów w zakresie redukcji 
emisji gazów cieplarnianych i celów w zakresie różnorodności biologicznej, ale 
zaznacza, że powinny one mieć charakter dodatkowy w stosunku do redukcji emisji 
gazów cieplarnianych u źródła;”

ust. 23
część pierwsza „podkreśla, że kluczowe znaczenie ma dobrze funkcjonujący, w pełni zintegrowany, 

ukierunkowany na konsumenta i konkurencyjny rynek energii w Europie; podkreśla 
znaczenie transgranicznych połączeń międzysystemowych dla osiągnięcia w pełni 
zintegrowanego rynku energii; z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź, że do połowy 
2020 r. Komisja zaproponuje środki na rzecz inteligentnej integracji, i podkreśla, że 
dalsza integracja unijnego rynku energii będzie miała istotny wpływ na zwiększenie 
bezpieczeństwa dostaw energii”

część druga „i osiągnięcie gospodarki o zerowej emisji netto gazów cieplarnianych; podkreśla, 
że potrzebna jest odpowiednio dofinansowana Agencja ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki, która wzmocni i pogłębi współpracę regionalną państw 
członkowskich;”
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ust. 33
część pierwsza „apeluje o ambitny nowy plan działania w sprawie gospodarki o obiegu 

zamkniętym, który musi mieć na celu zmniejszenie całkowitego wpływu na 
środowisko i zużycia zasobów w produkcji i konsumpcji w UE, a jednocześnie 
zdecydowanie zachęcać do innowacji, zrównoważonej działalności gospodarczej i 
rozwoju rynków neutralnych dla klimatu i nietoksycznych produktów o zamkniętym 
cyklu życia, z uwzględnieniem efektywnego gospodarowania zasobami, zerowego 
zanieczyszczenia i zapobiegania powstawaniu odpadów jako kluczowych 
priorytetów; podkreśla silną synergię między działaniami w dziedzinie klimatu a 
gospodarką o obiegu zamkniętym, w szczególności w sektorach energochłonnych i 
wysokoemisyjnych” z wyjątkiem słów „neutralnych dla klimatu i”

część druga „neutralnych dla klimatu i”
część trzecia „wzywa do ustanowienia na szczeblu UE celu w zakresie efektywnego 

gospodarowania zasobami;”

ust. 36
część pierwsza „wzywa Komisję do dalszego zaostrzenia środków UE przeciwko zanieczyszczeniu 

tworzywami sztucznymi, w szczególności w środowisku morskim, oraz apeluje o 
dalsze ograniczenia i zastąpienie jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych; 
popiera prawodawstwo mające na celu rozwiązanie problemu nadmiaru opakowań 
oraz niedopuszczanie od 2030 r. na rynek UE opakowań, które nie nadają się do 
ponownego użycia lub recyklingu w sposób ekonomicznie opłacalny, przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa żywności; apeluje o działania na 
rzecz transgranicznej koordynacji systemów kaucyjnych;” z wyjątkiem słów „oraz 
apeluje o dalsze ograniczenia i zastąpienie jednorazowych produktów z tworzyw 
sztucznych”

część druga „oraz apeluje o dalsze ograniczenia i zastąpienie jednorazowych produktów z 
tworzyw sztucznych”

część trzecia „wzywa Komisję do kompleksowego rozwiązania problemu mikrodrobin plastiku, w 
tym przez przyjęcie kompleksowego wycofywania celowo dodawanych mikrodrobin 
plastiku oraz za pomocą nowych środków, w tym środków regulacyjnych, 
zapobiegających niezamierzonemu uwalnianiu tworzyw sztucznych, na przykład z 
tekstyliów, opon i granulatów z tworzyw sztucznych; odnotowuje, że Komisja 
zamierza stworzyć ramy regulujące tworzywa sztuczne ulegające biodegradacji 
i pochodzenia biologicznego; podkreśla potrzebę gospodarki tworzyw sztucznych o 
całkowicie zamkniętym obiegu;”

ust. 45
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „oraz że wszystkie odpowiednie fundusze UE 

(instrument „Łącząc Europę”, InvestEU itd.), a także polityka EBI w zakresie 
pożyczek transportowych powinny być dostosowane do tego celu”

część druga te słowa
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ust. 53
część pierwsza „podkreśla, że zrównoważone rolnictwo i rolnicy będą odgrywać ważną rolę w 

stawianiu czoła wyzwaniom związanym z Europejskim Zielonym Ładem; podkreśla 
znaczenie europejskiego rolnictwa i jego potencjał, by przyczynić się do działań 
związanych z klimatem, gospodarki o obiegu zamkniętym i zwiększenia 
różnorodności biologicznej oraz do promowania zrównoważonego wykorzystywania 
surowców odnawialnych;”

część druga „podkreśla, że unijni rolnicy muszą otrzymać niezbędne narzędzia do walki ze 
zmianą klimatu i przystosowania się do niej, takie jak inwestowanie w środki 
służące przejściu na bardziej zrównoważone systemy rolne; podkreśla, że celem 
strategii »od pola do stołu« powinno być ambitne ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych w rolnictwie i degradacji gleby;”

ust. 60
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „etykietowania dotyczącego wartości odżywczej” i 

„oraz etykietowania informującego o ochronie środowiska i dobrostanie zwierząt”
część druga te słowa

ust. 61
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa „agroekologia”
część druga to słowo

ust. 80
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „i dodatkowych inwestycji wymaganych do realizacji 

celów Europejskiego Zielonego Ładu, które znacznie przekraczają ostrożnie 
oszacowaną przez Komisję kwotę 260 mld EUR”

część druga te słowa

Renew:
poprawka 11
część pierwsza dodanie słów „oraz opracowywaniu jakichkolwiek systemów równoległych”
część druga dodanie słów „zdecydowanie podkreśla, że żaden system ustalania cen nie powinien 

zastępować ani osłabiać istniejących lub przyszłych norm emisji CO2 dla 
samochodów osobowych i samochodów ciężarowych ani też nakładać dodatkowych 
ciężarów bezpośrednio na konsumentów”

ust. 99
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „zwłaszcza wnioski przedstawiane w ramach 

Europejskiego Zielonego Ładu”
część druga te słowa

PPE:
ust. 1
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa „najpóźniej”
część druga to słowo

ust. 24
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „szybkie” i „do 2020 r.”
część druga „szybkie”
część trzecia „do 2020 r.”
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ust. 49
część pierwsza „oczekuje przyszłych wniosków Komisji dotyczących bardziej rygorystycznych 

norm emisji zanieczyszczeń powietrza dla pojazdów napędzanych silnikiem 
spalinowym (Euro 7) oraz zmienionych norm emisji CO2 dla samochodów 
osobowych, dostawczych i ciężarowych”

część druga „dzięki którym po 2025 r. nastąpi przejście na mobilność bezemisyjną;”
część trzecia „wzywa Komisję do opracowania metod oceny cyklu życia; „przypomina wyniki 

dogłębnej analizy zawartej w komunikacie Komisji pt. »Czysta planeta dla 
wszystkich – Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki«, zgodnie z którą 
przy scenariuszach zakładających neutralność klimatyczną w 2050 r. od 2040 r. 
wszystkie nowe samochody wprowadzane na rynek UE będą musiały być 
bezemisyjne, oraz wzywa do opracowania spójnych ram politycznych i programów 
przejściowych w celu wsparcia tego kierunku zmian;”

część czwarta „zauważa, że konieczna będzie zmiana obecnych przepisów, aby umożliwić 
państwom wiodącym w tej dziedzinie stosowanie bardziej rygorystycznych środków 
na szczeblu krajowym, jeżeli państwa te tak postanowią;”

ust. 56
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „chemicznych” i „wiążące”
część druga „chemicznych”
część trzecia „wiążące”

ust. 65
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „zarówno ambitne, możliwe do wdrożenia środki 

prawne i wiążące” i „i wielkości”
część druga „zarówno ambitne, możliwe do wdrożenia środki prawne i wiążące”
część trzecia „i wielkości”

ust. 72
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „oraz odbudowa zasobów rybnych powyżej 

maksymalnego podtrzymywalnego połowu”
część druga te słowa

ust. 73
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „do co najmniej 30 %”
część druga te słowa

ust. 75
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „i gleby”
część druga te słowa
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ust. 83
część pierwsza „podkreśla, że należy zająć się obecną nierównowagą rynkową między niskim 

poziomem podaży a wysokim popytem na zrównoważone produkty finansowe; 
ponownie podkreśla rolę zrównoważonego finansowania i”

część druga „uważa, że zasadnicze znaczenie ma szybkie przyjęcie i rozwój zrównoważonego 
finansowania przez największe międzynarodowe instytucje finansowe, aby zapewnić 
pełną przejrzystość co do stopnia zrównoważoności systemu finansowego UE oraz 
doprowadzić do pomyślnego obniżenia emisyjności gospodarki światowej; 
podkreśla potrzebę wykorzystania sukcesów strategii zrównoważonego 
finansowania i podkreśla potrzebę szybkiego wdrożenia planu działania UE w 
zakresie finansowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego”

część trzecia „w tym ekologicznego oznaczenia produktów finansowych, normy dotyczącej 
obligacji ekologicznych”

część czwarta „oraz włączenia czynników z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu 
korporacyjnego w ramy ostrożnościowe banków”

część piąta „a także z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie międzynarodowej platformy 
zrównoważonego finansowania”

GUE/NGL:
ust. 3
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „na rzecz nowego zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego”, „i konkurencyjnej” i „której wzrost gospodarczy nie jest powiązany 
z globalnym poziomem emisji gazów cieplarnianych w UE oraz zużyciem zasobów i 
wytwarzaniem odpadów”

część druga te słowa

ust. 6
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „trwałego wzrostu gospodarczego”
część druga te słowa

ust. 10
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „w oparciu o oceny skutków”
część druga te słowa

ust. 15
część pierwsza „uważa, że nowe, wyższe cele w zakresie emisji gazów cieplarnianych wymagają 

dostosowania unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS);”
część druga „wzywa Komisję do szybkiego dokonania przeglądu dyrektywy w sprawie systemu 

handlu uprawnieniami do emisji, w tym odniesienia się do współczynnika liniowego 
redukcji, zasad przydzielania bezpłatnych uprawnień i ewentualnej potrzeby 
ustalenia minimalnej ceny emisji dwutlenku węgla;”

ust. 30
część pierwsza „podkreśla, że w strategiach dotyczących przemysłu i MŚP należy zawrzeć jasne 

plany działania dotyczące kompleksowego zestawu zachęt i możliwości 
finansowania innowacji, wdrażania przełomowych technologii i nowych 
zrównoważonych modeli biznesowych, a także usuwania zbędnych przeszkód 
regulacyjnych; apeluje o wsparcie UE dla pionierów w dziedzinie klimatu i zasobów 
poprzez podejście neutralne technologicznie, zgodne z najlepszą dostępną wiedzą 
naukową i długoterminowymi celami UE w zakresie klimatu i środowiska;”

część druga „podkreśla rolę bezpiecznego dla środowiska wychwytywania i składowania 
dwutlenku węgla tam, gdzie nie ma możliwości bezpośredniej redukcji emisji, w 
celu uczynienia przemysłu ciężkiego neutralnym dla klimatu;”
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ust. 91
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „podkreśla, że charakter europejskiego semestru w 

formie, w jakiej funkcjonuje on obecnie, nie może zostać zatarty”
część druga te słowa

ECR:
poprawka 41
część pierwsza „nalega na szybkie wycofanie bezpośrednich i pośrednich dopłat do paliw kopalnych 

do 2020 r. w UE i w każdym państwie członkowskim; podkreśla, że przyszły system 
energetyczny UE powinien opierać się na odnawialnych źródłach energii wraz z 
szybkim wycofaniem paliw kopalnych, biorąc pod uwagę różnice między państwami 
członkowskimi, począwszy od wycofania dopłat do paliw kopalnych do 2020 r.;”

część druga „uważa gaz za przejściowe źródło energii; podkreśla, że aby osiągnąć cele UE 
dotyczące klimatu i zrównoważonego rozwoju, wszystkie sektory muszą stopniowo 
zwiększyć udział czystej energii ze źródeł odnawialnych;”

poprawka 50
część pierwsza „jest zdania, że dwuetapowe podejście zaproponowane w komunikacie w sprawie 

Europejskiego Zielonego Ładu w odniesieniu do przeglądu unijnego wkładu 
ustalonego na poziomie krajowym jest niejednoznacznym sygnałem dla pozostałych 
stron porozumienia paryskiego w odniesieniu do poziomu ambicji UE na 2030 r.;”

część druga „podkreśla, że wyolbrzymianie trudności związanych z dekarbonizacją między 50 % 
a 55 % nie wskazuje na przywództwo na arenie międzynarodowej, lecz prowadzi do 
dalszego usprawiedliwiania mało ambitnych wkładów ustalanych na poziomie 
krajowym;”

Verts/ALE:
poprawka 31
część pierwsza „sprzeciwia się próbom rozszerzenia EU ETS na transport drogowy i budownictwo”
część druga „ponieważ w sektorach tych obowiązują już normy w zakresie ograniczania emisji 

gazów cieplarnianych, a włączenie ich do EU ETS może prowadzić do 
nadmiernych, uciążliwych regulacji i potencjalnie dużego obciążenia finansowego 
dla konsumentów”

ID, PPE, GUE/NGL:
ust. 16
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „w przypadku gdyby różnice w poziomach ambicji w 

zakresie klimatu na świecie nadal się utrzymywały”, „zwraca uwagę, że zdaniem 
Komisji taki mechanizm byłby alternatywą dla stosowanych obecnie w ramach EU 
ETS środków dotyczących ucieczki emisji gazów cieplarnianych” i „oraz powinien 
gwarantować rzeczywistą cenę emisji dwutlenku węgla w UE, przy jednoczesnym 
promowaniu opłat za emisję gazów cieplarnianych w innych częściach świata”

część druga „w przypadku gdyby różnice w poziomach ambicji w zakresie klimatu na świecie 
nadal się utrzymywały”

część trzecia „zwraca uwagę, że zdaniem Komisji taki mechanizm byłby alternatywą dla 
stosowanych obecnie w ramach EU ETS środków dotyczących ucieczki emisji 
gazów cieplarnianych”

część czwarta „oraz powinien gwarantować rzeczywistą cenę emisji dwutlenku węgla w UE, przy 
jednoczesnym promowaniu opłat za emisję gazów cieplarnianych w innych 
częściach świata”
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ust. 22
część pierwsza „podkreśla fakt, że aby osiągnąć cele UE dotyczące klimatu i zrównoważonego 

rozwoju, wszystkie sektory muszą zwiększyć wykorzystanie energii ze źródeł 
odnawialnych i wycofywać paliwa kopalne; wzywa do przeglądu wytycznych 
dotyczących transeuropejskich sieci energetycznych (TEN-E) przed przyjęciem 
kolejnego wykazu projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
aby dostosować ramy prawne do priorytetu, jakim jest wdrażanie inteligentnych 
sieci, oraz zapobiec uzależnieniu od inwestycji charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji CO2; podkreśla potrzebę stosowania strategicznego podejścia w 
odniesieniu do klastrów energetycznych UE, aby czerpać korzyści z 
najefektywniejszych inwestycji w odnawialne źródła energii; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje ogłoszenie strategii w sprawie morskiej energii wiatrowej; 
uważa, że polityka UE powinna w szczególności promować innowacyjność i 
zrównoważone technologie magazynowania energii oraz zielone technologie 
wodorowe;” z wyjątkiem słów „i wycofywać paliwa kopalne” i „w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje ogłoszenie strategii w sprawie morskiej energii wiatrowej”

część druga „i wycofywać paliwa kopalne”
część trzecia „w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje ogłoszenie strategii w sprawie 

morskiej energii wiatrowej”
część czwarta „podkreśla potrzebę zagwarantowania, że korzystanie ze źródeł energii takich jak 

gaz ziemny będzie miało charakter wyłącznie przejściowy, biorąc pod uwagę cel 
osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 r.;” z wyjątkiem słowa 
„wyłącznie”

część piąta „wyłącznie”

ID, Renew, GUE/NGL:
ust. 27
część pierwsza „ogólnie popiera ideę środków rynkowych jako jednego z narzędzi do osiągnięcia 

celów klimatycznych;”
część druga „wyraża jednak zastrzeżenia co do ewentualnego włączenia emisji z budynków do 

systemu EU ETS, gdyż mogłoby to oznaczać odejście od działań publicznych i 
doprowadzić do wyższych rachunków za energię dla najemców i właścicieli 
mieszkań; uważa, że każdy taki środek wymagałby dalszej analizy;”



P9_PV(2020)01-15(VOT)_PL.docx 22 PE 646.599

PPE, GUE/NGL:
ust. 43
część pierwsza „przypomina, że jednolita europejska przestrzeń powietrzna (SES) jest w stanie 

zmniejszyć emisje lotnicze bez większych kosztów”
część druga „ale sama w sobie nie spowoduje znacznego zmniejszenia emisji lotniczych zgodnie 

z długoterminowym celem UE”
część trzecia „wzywa do opracowania jasnego planu regulacyjnego w celu dekarbonizacji 

lotnictwa, opartego na rozwiązaniach technologicznych, infrastrukturze, wymogach 
dotyczących zrównoważonych paliw alternatywnych i efektywnych działań, w 
połączeniu z zachętami do przesunięcia międzygałęziowego;”

ust. 82
część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje, jako pozytywny wkład w osiągnięcie Europejskiego 

Zielonego Ładu, przyjęcie przez EBI 14 listopada 2019 r. nowej polityki w zakresie 
udzielania pożyczek na cele energetyczne oraz nowej strategii na rzecz działań 
klimatycznych i zrównoważenia środowiskowego; przyjmuje z zadowoleniem, że 
EBI ma się przekształcić w nowy bank klimatyczny UE, przy czym do 2025 r. 50 % 
jego operacji będzie przeznaczonych na działania klimatyczne i zrównoważenie 
środowiskowe, do 2021 r. zakończy on wsparcie dla projektów dotyczących paliw 
kopalnych, a do 2020 r. wszystkie jego działania finansowe będą zgodne z zasadami 
i celami porozumienia paryskiego; zachęca EBI do odgrywania aktywnej roli we 
wspieraniu projektów, które wspomagają sprawiedliwą transformację, takie jak 
badania, innowacje i cyfryzacja, dostęp MŚP do finansowania oraz inwestycje 
społeczne i umiejętności;”

część druga „z zadowoleniem przyjmuje niedawne oświadczenia nowo mianowanej prezes 
Europejskiego Banku Centralnego (EBC), że instytucja, zarówno w obszarze 
polityki pieniężnej, jak i nadzoru bankowego, będzie przyczyniać się do walki ze 
zmianą klimatu; wzywa w związku z tym Komisję do współpracy z EBC w celu 
zapewnienia spójnego działania obiecanego w komunikacie w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu”

część trzecia „bez uszczerbku dla mandatu EBC na mocy traktatów”

ust. 90
część pierwsza „podkreśla, że znaczna część finansowania, jakiego wymaga Europejski Zielony 

Ład, będzie musiała pochodzić z budżetów państw członkowskich;”
część druga „wyraża zaniepokojenie, że bez zrównoważonej polityki budżetowej i wiarygodnej 

sytuacji finansowej państw członkowskich każdy przyszły model finansowania 
Europejskiego Zielonego Ładu może być zagrożony;”

część trzecia „apeluje zatem o wprowadzenie ram umożliwiających zrównoważone inwestycje 
publiczne, aby realizować cele ustanowione w Europejskim Zielonym Ładzie”

część czwarta „ale podkreśla, że bez względu na wybór modelu finansowania nie można dopuścić 
do osłabienia zrównoważonego charakteru finansów publicznych w UE; podkreśla 
jednak, że zrównoważone inwestycje w ramach Europejskiego Zielonego Ładu 
powinny mieć rzeczywiście dodatkowy charakter i nie powinny prowadzić do 
wypierania finansowania rynkowego;”

część piąta „w związku z tym zwraca uwagę, że z powodu utrzymujących się niskich stóp 
procentowych inwestycje prywatne i publiczne mogą być korzystne;”

ID, GUE/NGL:
ust. 46
część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji włączenia sektora morskiego do 

systemu handlu emisjami (ETS);”
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część druga „podkreśla, że UE powinna bronić ambitnych celów w zakresie redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w sektorze morskim, zarówno na szczeblu 
międzynarodowym, jak i unijnym, a jednocześnie żadne nowe środki UE nie 
powinny osłabiać międzynarodowej konkurencyjności statków pływających pod 
unijnymi banderami; uważa, że środki unijne i międzynarodowe powinny iść ze sobą 
w parze, aby uniknąć tworzenia podwójnych uregulowań dla przemysłu oraz że 
wszelkie działania lub brak działań na szczeblu globalnym nie powinny ograniczać 
zdolności UE do podejmowania bardziej ambitnych działań w Unii;”

część trzecia „ponadto podkreśla potrzebę podjęcia środków mających na celu odejście od 
stosowania ciężkiego oleju napędowego oraz potrzebę pilnych inwestycji w badania 
nad nowymi technologiami mającymi na celu dekarbonizację sektora morskiego, a 
także rozwój bezemisyjnych i ekologicznych statków;”

ust. 47
część pierwsza „popiera”
część druga „proponowane środki mające na celu zmniejszenie emisji w sektorze lotnictwa”
część trzecia „i wzmocnienie ETS zgodnie z unijnymi ambicjami w dziedzinie klimatu oraz”
część czwarta „stopniowe wycofywanie przydziału bezpłatnych uprawnień dla przedsiębiorstw 

lotniczych w przypadku lotów wewnątrzunijnych”
część piąta „równocześnie wzywa”
część szósta „Komisję i państwa członkowskie, by dołożyły wszelkich starań w celu zaostrzenia 

mechanizmu kompensacji i redukcji CO2 dla lotnictwa międzynarodowego 
(CORSIA) oraz”

część siódma „opowiedziały się za przyjęciem przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa 
Cywilnego (ICAO) długoterminowego celu redukcji emisji w sektorze lotnictwa 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu autonomii prawodawczej UE we wdrażaniu 
dyrektywy w sprawie ETS; podkreśla, że jako współprawodawcy Parlament 
Europejski i Rada są jedynymi instytucjami, które mogą decydować o jakichkolwiek 
przyszłych zmianach w dyrektywie w sprawie ETS; podkreśla jednak, że 
jakichkolwiek zmian w dyrektywie w sprawie ETS powinno się dokonywać tylko 
wtedy, gdy są one spójne z unijnym zobowiązaniem do ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych w całej gospodarce;”

Renew, GUE/NGL, Verts/ALE:
ust. 51
część pierwsza „odnotowuje plany Komisji dotyczące rozszerzenia systemu handlu emisjami i 

włączenia do niego emisji z transportu drogowego;”
część druga „sprzeciwia się ich bezpośredniemu włączeniu do ETS;” z wyjątkiem słowa 

„bezpośredniemu”
część trzecia „bezpośredniemu”

ID, PPE:
ust. 57
część pierwsza „z zaniepokojeniem zauważa, że rolnictwo, rybołówstwo i produkcja żywności są 

nadal największym motorem utraty różnorodności biologicznej na lądzie i morzu;”
część druga „jest przekonany, że utrata zapylaczy, w tym pszczół, jest szczególnie niepokojąca z 

punktu widzenia bezpieczeństwa żywnościowego, ponieważ uprawy zależne od 
owadów zapylających odgrywają ważną rolę w naszej diecie;”

część trzecia „apeluje do Komisji i państw członkowskich, aby zadbały o przyjęcie w trybie 
pilnym ogółu wytycznych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności 
(EFSA) z 2013 r. dotyczących pszczół”

część czwarta „oraz wzywa państwa członkowskie do odpowiedniego dostosowania ocen 
pestycydów”
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1/20 posłów, PPE, GUE/NGL:
ust. 89
część pierwsza „uważa, że planowany przegląd wytycznych w sprawie pomocy państwa powinien 

odzwierciedlać cele polityczne Europejskiego Zielonego Ładu i mieć na celu 
wzmocnienie i uproszczenie inwestycji w zrównoważone rozwiązania, zapewnienie 
szybkiego wycofania bezpośrednich i pośrednich dotacji do węgla i paliw kopalnych 
w UE oraz zapewnienie władzom krajowym, regionalnym i lokalnym – które 
odegrają zasadniczą rolę w skutecznym i innowacyjnym wdrażaniu Europejskiego 
Zielonego Ładu – wytycznych w pełni zgodnych z celami w zakresie redukcji emisji 
gazów cieplarnianych i celami środowiskowymi; uważa, że przegląd ten powinien 
umożliwić krajowe wsparcie dla zmian strukturalnych spowodowanych rezygnacją z 
węgla zgodnie z tymi samymi warunkami, co fundusz sprawiedliwej transformacji” 
z wyjątkiem słów „szybkiego” i „i paliw kopalnych”

część druga „szybkiego”
część trzecia „i paliw kopalnych”
część czwarta „podkreśla, że taki przegląd nie powinien osłabiać dobrze zdefiniowanego zbioru 

unijnych reguł konkurencji;”
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6. Wdrażanie i monitorowanie przepisów o prawach obywateli w umowie o 
wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa

Projekt rezolucji: B9-0031/2020

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0031/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

Ust. 8 ust. pierwotny 
tekst

gi + 539, 107, 18

Ust. 12 ust. pierwotny 
tekst

gi + 559, 113, 19

Ust. 18 ust. pierwotny 
tekst

gi + 560, 114, 31

Ust. 19 ust. pierwotny 
tekst

gi + 621, 59, 16

Ust. 20 ust. pierwotny 
tekst

gi + 592, 37, 69

Rezolucja (całość tekstu) gi + 610, 29, 68

Wnioski o głosowanie imienne
ID: ust. 8, 12, 18, 19, 20
Renew: głosowanie końcowe

7. Roczne sprawozdanie za rok 2018 dotyczące praw człowieka i demokracji na 
świecie oraz polityki UE w tym zakresie

Sprawozdanie: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

gp

1 +

Ust. 3 ust. pierwotny 
tekst

2 +

gpUst. 7 ust. pierwotny 
tekst

1 +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

2 +

3 +

gp

1 +

2 +

Ust. 8 ust. pierwotny 
tekst

3 +

Po ust. 10 9 ECR gi - 326, 338, 41

Ust. 11 2 ID -

Ust. 12 3 ID -

Ust. 14 4 ID -

Ust. 16 ust. pierwotny 
tekst

go +

Ust. 17 5s ID -

gp

1 +

Ust. 18 ust. pierwotny 
tekst

2 +

Ust. 29 ust. pierwotny 
tekst

go +

gp

1 +

Ust. 30 ust. pierwotny 
tekst

2 +

gp

1 +

Ust. 34 ust. pierwotny 
tekst

2 +

gp

1 +

Ust. 35 ust. pierwotny 
tekst

2 +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

3 +

4 +

Po ust. 35 1 ID gi - 167, 461, 61

Ust. 38 ust. pierwotny 
tekst

go +

Ust. 43 6 ID -

7 ID -

gp

1 +

2/gi + 509, 179, 14

Ust. 56

ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 544, 109, 45

gp

1 +

2 +

Ust. 57 ust. pierwotny 
tekst

3 +

gp

1 +

Ust. 58 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 510, 137, 57
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Umocowanie 9 ust. pierwotny 
tekst

go +

Umocowanie 29 ust. pierwotny 
tekst

go +

Umocowanie 30 ust. pierwotny 
tekst

go +

Umocowanie 43 ust. pierwotny 
tekst

go +

Umocowanie 46 ust. pierwotny 
tekst

go +

Po motywie D 8 ECR gi - 311, 346, 49

gp

1 +

2 +

3 +

Motyw F ust. pierwotny 
tekst

4 +

Rezolucja (całość tekstu) gi + 496, 113, 103

Wnioski o głosowanie imienne
ECR: poprawki 8, 9
ID: poprawka 1; ust. 56 (części druga i trzecia); 58 (część druga)

Wnioski o głosowanie odrębne
ID: ust. 16, 29, 30, 38, 58; umocowania 9, 29, 30, 43, 46

Wnioski o głosowanie podzielone
ECR:
ust. 18
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „postuluje o skuteczny i niezależny mechanizm 

umożliwiający składanie skarg przez grupy obywateli i zainteresowane strony, 
których dotyczą naruszenia praw człowieka;”

część druga te słowa
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ust. 34
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „powtarza apel do państw członkowskich UE i państw 

należących do Rady Europy, aby ratyfikowały i wdrożyły konwencję stambulską w 
najwcześniejszym możliwym terminie, jeżeli jeszcze tego nie uczyniły;”

część druga te słowa

ID:
ust. 3
część pierwsza „uważa, że wszystkie państwa, które przestrzegają uznanych na szczeblu 

międzynarodowym podstawowych wolności jako fundamentu demokracji, muszą 
przodować w rozpowszechnianiu na całym świecie demokratycznych praktyk w 
rządzeniu opartych na prawach człowieka i praworządności oraz we wzmacnianiu 
międzynarodowych instrumentów prawnych służących ochronie praw człowieka; 
podkreśla wyzwania związane z dopuszczaniem szkodliwych wpływów, które 
podważają rządy demokratyczne i wartości nierozerwalnie związane z prawami 
człowieka, a tym samym udaremniają pozytywne wysiłki państw 
demokratycznych;”

część druga „jest głęboko zaniepokojony powiązaniami między reżimami autorytarnymi a 
populistycznymi i nacjonalistycznymi partiami i rządami; uważa, że takie 
powiązania podważają wiarygodność wysiłków UE na rzecz promowania 
podstawowych wartości;”

ust. 7
część pierwsza „jest poważnie zaniepokojony wzrostem liczby zabójstw, ataków fizycznych i 

szkalowania oraz stosowania kary śmierci, prześladowań, więzienia, nękania i 
zastraszania obrońców praw człowieka na całym świecie, szczególnie dziennikarzy, 
uczonych, prawników, polityków i działaczy społeczeństwa obywatelskiego, w tym 
obrońców praw kobiet, środowiska naturalnego i prawa do gruntów, a także 
obrońców mniejszości religijnych, głównie w krajach o wysokim poziomie korupcji 
oraz słabej praworządności i słabym nadzorze sądowym; jest szczególnie 
zaniepokojony coraz śmielszymi atakami poza granicami własnego kraju, a w 
niektórych przypadkach z naruszeniem przepisów i zwyczajów dotyczących 
przywilejów i immunitetów dyplomatycznych; domaga się sprawiedliwości i 
odpowiedzialności za te ataki na najwyższym szczeblu podejmowania decyzji; 
zauważa, że wszyscy obrońcy praw człowieka, zwłaszcza kobiety, stoją w obliczu 
konkretnych zagrożeń i potrzebują odpowiedniej ochrony;”

część druga „potępia fakt, że niektóre rządy przyjęły przepisy ograniczające działalność 
społeczeństwa obywatelskiego lub ruchów społecznych, w tym powodujące 
zamknięcie organizacji pozarządowych lub zamrożenie ich aktywów;”

część trzecia „jest głęboko zaniepokojony wykorzystywaniem represyjnych przepisów 
dotyczących cyberbezpieczeństwa i zwalczania terroryzmu do walki z obrońcami 
praw człowieka;”

ust. 56
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „tworzenia legalnych kanałów i dróg migracji oraz”, „w 

miarę możliwości” i „w tym zgodnie z zasadą non-refoulement”
część druga „tworzenia legalnych kanałów i dróg migracji oraz”
część trzecia „w miarę możliwości” i „w tym zgodnie z zasadą non-refoulement”
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ust. 57
część pierwsza „wzywa do uwzględnienia zewnętrznego wymiaru kryzysu uchodźczego, w tym 

poprzez znalezienie trwałych rozwiązań konfliktów w drodze budowania 
współpracy i partnerstw z zainteresowanymi państwami trzecimi; uważa, że 
przestrzeganie międzynarodowego prawa uchodźczego i dotyczącego praw 
człowieka jest zasadniczym elementem współpracy z państwami trzecimi;”

część druga „podkreśla potrzebę podjęcia rzeczywistych działań, zgodnie z globalnymi 
porozumieniami w sprawie migracji i uchodźców, w celu zwiększenia 
samowystarczalności uchodźców, rozszerzenia dostępu do rozwiązań państw 
trzecich, poprawy warunków w zakresie praw człowieka w zarządzaniu migracją, w 
szczególności w krajach pochodzenia lub tranzytu, oraz w celu zapewnienia 
bezpiecznego powrotu z poszanowaniem godności;”

część trzecia „apeluje do UE i państw członkowskich o pełną przejrzystość w polityce na rzecz 
współpracy oraz w odniesieniu do przyznawania funduszy państwom trzecim na 
współpracę w dziedzinie migracji; uważa, że zasoby na rozwój i współpracę nie 
mogą być przekierowywane na inne cele i nie mogą trafiać do osób łamiących prawa 
człowieka; wzywa UE do poparcia inicjatywy UNHCR na rzecz eliminacji 
bezpaństwowości w UE i poza nią do 2024 r.;”
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ust. 58
część pierwsza „potępia śmierć uchodźców i migrantów oraz naruszenia praw człowieka, których 

ofiarą padają na Morzu Śródziemnym;”
część druga „potępia także ataki na organizacje pozarządowe, które pomagają tym osobom; 

apeluje do UE i jej państw członkowskich o zwiększenie pomocy humanitarnej na 
rzecz wysiedleńców; apeluje do UE i jej państw członkowskich o zapewnienie 
wsparcia społecznościom przyjmującym uchodźców; podkreśla, że w związku z tym 
wdrażanie globalnych porozumień w sprawie migracji i uchodźców musi iść w parze 
z wdrażaniem Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, jak określono 
w celach zrównoważonego rozwoju, a także z większymi inwestycjami w krajach 
rozwijających się;”

Renew:
ust. 30
część pierwsza „apeluje do wysokiego przedstawiciela Unii ds. zagranicznych i polityki 

bezpieczeństwa i wiceprzewodniczącego Komisji oraz do Rady o zwrócenie 
szczególnej uwagi na stan praw człowieka na nielegalnie okupowanych terytoriach; 
przypomina, że nielegalna okupacja terytorium lub jego części jest stałym 
naruszeniem prawa międzynarodowego; podkreśla, że na mocy międzynarodowego 
prawa humanitarnego na okupancie spoczywa odpowiedzialność względem ludności 
cywilnej;”

część druga „ubolewa nad przywróceniem do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 
przedstawicieli kraju okupującego terytorium innego państwa;”

ECR, PPE:
ust. 8
część pierwsza „podkreśla znaczenie propagowania równouprawnienia płci i praw kobiet i 

dziewcząt na całym świecie; zaznacza, że mimo postępów kobiety i dziewczęta 
nadal doświadczają dyskryminacji i przemocy; podkreśla, że większość 
społeczeństw nadal ma trudności z zapewnieniem kobietom i dziewczętom równych 
praw na mocy obowiązujących przepisów i równego dostępu do edukacji, opieki 
zdrowotnej, godnej pracy oraz reprezentacji politycznej i gospodarczej; wyraża 
zaniepokojenie z powodu powszechnych ataków na prawa kobiet”

część druga „oraz ich zdrowie i prawa seksualne i reprodukcyjne”
część trzecia „a także z powodu przepisów, które w wielu częściach świata ograniczają te prawa; 

podkreśla, że okaleczanie żeńskich narządów płciowych i małżeństwa dzieci należą 
do najbardziej rozpowszechnionych naruszeń praw człowieka; jest zaniepokojony, 
że kobiety dające wyraz swojej wierze lub przekonaniom są w dwójnasób narażone 
na prześladowania; przyjmuje z zadowoleniem inicjatywę UE i ONZ o nazwie 
Spotlight, której celem jest wyeliminowanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt, i 
apeluje o jej wzmocnienie;”
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ust. 35
część pierwsza „utrzymuje, że dostęp do opieki zdrowotnej jest prawem człowieka, że prawa i 

zdrowie reprodukcyjne i seksualne znajdują oparcie w podstawowych prawach 
człowieka oraz są zasadniczymi elementami godności ludzkiej; zwraca uwagę, że 
nieadekwatny dostęp do podstawowych towarów i usług społecznych (np. wody, 
odżywiania, opieki zdrowotnej, edukacji i urządzeń sanitarnych) oraz trudności z 
uzyskaniem dostępu do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego stanowią 
niedopuszczalne naruszenie podstawowych praw człowieka; potępia przypadki 
naruszeń praw reprodukcyjnych i seksualnych kobiet, w tym odmowy dostępu do 
odpowiednich usług; podkreśla, że wszystkim kobietom należy zagwarantować 
odpowiednią i przystępną cenowo opiekę zdrowotną, w tym opiekę w zakresie 
zdrowia psychicznego, taką jak wsparcie psychologiczne, oraz powszechne 
poszanowanie praw reprodukcyjnych i seksualnych i dostęp do tych praw oraz 
edukację, a także że wszystkie kobiety powinny mieć możliwość swobodnego, 
odpowiedzialnego podejmowania decyzji dotyczących ich zdrowia, w tym zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego; odnotowuje, że usługi te są istotne dla ratowania 
życia kobiet oraz ograniczenia umieralności niemowląt i dzieci; uznaje za 
niedopuszczalny fakt, że prawa i zdrowie reprodukcyjne i seksualne kobiet i 
dziewcząt pozostają polem walki, w tym w kontekstach wielostronnych;” z 
wyjątkiem słów „że prawa i zdrowie reprodukcyjne i seksualne znajdują oparcie w”, 
„do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego”, „przypadki naruszeń praw 
reprodukcyjnych i seksualnych kobiet, w tym”, „praw reprodukcyjnych i 
seksualnych i”, „w tym zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego” i „prawa i zdrowie 
reprodukcyjne i seksualne”

część druga słowa „że prawa i zdrowie reprodukcyjne i seksualne znajdują oparcie w”, 
„przypadki naruszeń praw reprodukcyjnych i seksualnych kobiet, w tym”, „praw 
reprodukcyjnych i seksualnych i” i „prawa i zdrowie reprodukcyjne i seksualne”

część trzecia słowa „do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego” i „w tym zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego”

część czwarta „podkreśla, że dziewczęta i kobiety będące ofiarami konfliktów zbrojnych mają 
prawo do potrzebnej im opieki medycznej; podkreśla znaczenie roli kobiet w 
zapobieganiu konfliktom i ich rozwiązywaniu, w operacjach utrzymania pokoju, 
pomocy humanitarnej i odbudowy po zakończeniu konfliktu oraz w działaniach na 
rzecz praw człowieka i reform demokratycznych;”

motyw F
część pierwsza „mając na uwadze, że nawet w obecnym dziesięcioleciu równouprawnienie płci i 

prawa kobiet są przedmiotem widocznych ograniczeń i ataków na szczeblu 
międzynarodowym;”

część druga „zdrowie i prawa seksualne i reprodukcyjne należą do”
część trzecia „podstawowych praw człowieka i są zasadniczymi aspektami ludzkiej godności”
część czwarta „mając na uwadze, że przemoc wobec kobiet i dziewcząt należy do najbardziej 

rozpowszechnionych naruszeń praw człowieka na świecie i dotyka wszystkich 
warstw społeczeństwa oraz stanowi główną przeszkodę w osiągnięciu 
równouprawnienia płci; mając na uwadze, że kompleksowa i wiążąca strategia UE 
na rzecz równouprawnienia płci, zgodnie z postulatem Parlamentu, musi 
przewidywać uwzględnianie aspektu płci we wszystkich politykach UE i wzmacniać 
wpływ przyszłego unijnego planu działania w sprawie równości płci III;”
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8. Sprawozdanie roczne z realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

Sprawozdanie: David McAllister (A9-0054/2019)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Alternatywny projekt 
rezolucji

3 ID -

6 GUE/NGL -Ust. 4

ust. pierwotny 
tekst

go +

Po ust. 4 7 GUE/NGL -

gp

1 +

Ust. 5 ust. pierwotny 
tekst

2 +

Ust. 8 8 GUE/NGL -

13 Renew +

gp

1 ↓

Ust. 17

ust. pierwotny 
tekst

2 ↓

Po ust. 28 9 GUE/NGL -

Po ust. 30 10 GUE/NGL ge - 331, 337, 36

Ust. 44 ust. pierwotny 
tekst

gi + 426, 225, 50

gp

1 +

Ust. 46 ust. pierwotny 
tekst

2 +

gp

1 +

Ust. 56 ust. pierwotny 
tekst

2 +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

11 GUE/NGL -Po ust. 57

12 GUE/NGL -

Ust. 64 2 Verts/ALE -

gp

1 +

Ust. 70 ust. pierwotny 
tekst

2 +

Motyw E 1 Verts/ALE -

Motyw G 5 GUE/NGL -

Po motywie J 4 GUE/NGL -

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 454, 148, 102

Wnioski o głosowanie imienne
PPE: ust. 44
ECR: ust. 44

Wnioski o głosowanie odrębne
PPE: ust. 44
ECR: ust. 4, 44

Wnioski o głosowanie podzielone
ECR:
ust. 5
część pierwsza „wyraża ubolewanie, że partnerstwo transatlantyckie stoi w obliczu licznych 

wyzwań i zakłóceń, uważa jednak, że nadal jest ono niezbędne dla bezpieczeństwa i 
dobrobytu po obu stronach Atlantyku;”

część druga „ubolewa nad stopniowym wycofywaniem się USA z wielostronnego i opartego na 
zasadach ładu światowego;”

ust. 46
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „z zadowoleniem przyjmuje decyzję przewodniczącej 

Komisji, aby w ciągu pięciu lat zbudować prawdziwą i funkcjonującą Europejską 
Unię Obrony” i „w tym kontekście”

część druga te słowa

ust. 56
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „jest zdania, że UE musi kontynuować starania 

zmierzające do utrzymania porozumienia jądrowego z Iranem” i „wspólnego 
wszechstronnego planu działania (JCPOA) i”

część druga te słowa
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ust. 70
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „i autonomii strategicznej UE”
część druga te słowa

Renew:
ust. 17
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „bez podejmowania działań równoległych”
część druga te słowa

9. Sprawozdanie roczne z realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony

Sprawozdanie: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

18 ID -

gp

1 +

Ust. 1

ust. pierwotny 
tekst

2 +

Ust. 2 19 ID -

Ust. 3 ust. pierwotny 
tekst

go +

Po ust. 3 1 Verts/ALE -

Ust. 4 20 ID -

Ust. 5 21 ID gi - 114, 558, 35

Po ust. 6 22 ID -

Ust. 9 23s ID -

24 ID -Ust. 10

ust. pierwotny 
tekst

gi + 555, 98, 52

Ust. 11 25s ID -

gp

1 +

Ust. 12 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 441, 239, 22



P9_PV(2020)01-15(VOT)_PL.docx 37 PE 646.599

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

3 +

gp

1/gi - 175, 507, 18

Po ust. 12 2 Verts/ALE

2/gi ↓

Ust. 14 26 ID -

Ust. 15 27 ID -

Po ust. 15 3 Verts/ALE -

28 ID -

gp

1/gi + 582, 80, 45

Ust. 16

ust. pierwotny 
tekst

2 +

Ust. 17 29s ID -

Po ust. 17 4 Verts/ALE gi - 296, 349, 63

30 ID -

gp

1 +

Ust. 21

ust. pierwotny 
tekst

2 +

Po ust. 21 5 Verts/ALE ge - 229, 383, 87

31 ID -

6 Verts/ALE gi - 185, 425, 92

Ust. 24

ust. pierwotny 
tekst

go +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Po ust. 24 7 Verts/ALE gi - 217, 428, 54

Ust. 26 ust. pierwotny 
tekst

gi + 422, 205, 74

Po ust. 35 8 Verts/ALE gi + 342, 308, 53

Po ust. 36 9 Verts/ALE -

gp

1 +

Ust. 37 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 554, 105, 47

Po ust. 39 10 Verts/ALE -

gp

1 +

Ust. 43 ust. pierwotny 
tekst

2 +

32 ID -Ust. 48

ust. pierwotny 
tekst

gi + 474, 202, 28

Po ust. 48 39 ECR +

Ust. 51 11 Verts/ALE gi - 263, 407, 35

Po ust. 52 12 Verts/ALE gi - 184, 467, 41

Po ust. 55 13 Verts/ALE -

Ust. 64 ust. pierwotny 
tekst

gi + 365, 206, 126

Ust. 65 33 ID -

Ust. 66 ust. pierwotny 
tekst

gi + 413, 219, 77

34 ID -Ust. 68

ust. pierwotny 
tekst

gi + 382, 241, 71
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 69 ust. pierwotny 
tekst

gi + 403, 229, 74

Po ust. 69 14 Verts/ALE gi - 271, 372, 56

Ust. 73 ust. pierwotny 
tekst

go +

38 Renew gi + 470, 113, 121

gp

1 ↓

2 ↓

Ust. 75

ust. pierwotny 
tekst

3 ↓

Po ust. 75 15 Verts/ALE gi - 288, 292, 119

Ust. 91 16 Verts/ALE gi - 299, 365, 42

Ust. 102 35 ID -

Ust. 103 17 Verts/ALE -

gp

1 +

Ust. 106 ust. pierwotny 
tekst

2 +

Ust. 107 ust. pierwotny 
tekst

go +

gp

1 +

Ust. 111 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 405, 286, 15

Ust. 114 36 ID -

Ust. 118 37 ID -

Rezolucja (całość tekstu) gi + 364, 266, 77
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Wnioski o głosowanie imienne
Verts/ALE: poprawki 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, § 48, 64, 66, 68, 69
ID: ust. 10, 12 (część druga), 16 (część pierwsza), 26, 37 (część druga), 69, 111 (część 

druga); poprawki 2, 38
ECR: poprawka 21

Wnioski o głosowanie odrębne
S&D: ust. 24, 64, 66
PPE: ust. 12
ECR: ust. 3
Verts/ALE: ust. 73, 75, 106, 107, 111

Wnioski o głosowanie podzielone
S&D:
ust. 1
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa „dżihadystyczny”
część druga to słowo

ust. 43
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa „dżihadystów”
część druga to słowo

ust. 106
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „dla powstrzymania wzrostu aktywności dżihadystów, 

wygaszenia kryzysów migracyjnych oraz walki z rozprzestrzenianiem się”
część druga te słowa

ECR:
ust. 21
część pierwsza „uważa, że europejska autonomia strategiczna opiera się na zdolności Unii do 

zwiększenia jej swobody oceny niezależnej zdolności operacyjnej złożonej z sił 
zbrojnych, na których można polegać, zdolności jej przemysłu do produkowania 
sprzętu niezbędnego jej oddziałom oraz politycznej zdolności do podejmowania 
decyzji, gdy wymagają tego okoliczności, i że odzwierciedla ona cel, jakim jest 
przyjęcie większej odpowiedzialności za bezpieczeństwo europejskie w celu obrony 
wspólnych interesów i wartości – z partnerami, gdy jest to możliwe, i samodzielnie, 
gdy jest to konieczne; podkreśla, że bezpieczeństwo energetyczne jest ważnym 
elementem autonomii strategicznej;”

część druga „jest głęboko przekonany, że europejska autonomia strategiczna powinna 
obejmować zdolność do rozmieszczenia sił wojskowych na peryferiach UE;”

ID:
ust. 16
część pierwsza „podkreśla, że partnerstwo strategiczne między UE i NATO ma zasadnicze 

znaczenie dla podejmowania wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa stojących przed 
UE i jej sąsiedztwem;”

część druga „zaznacza, że strategiczna autonomia UE nie stanowi wyzwania dla NATO i nie 
podważa obecnej architektury bezpieczeństwa w Europie; podkreśla, że silniejsza 
Europa wzmacnia NATO i umożliwia UE podjęcie wraz z NATO większej liczby 
globalnych wyzwań;”
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ust. 37
część pierwsza „ponownie podkreśla strategiczne znaczenie Bałkanów Zachodnich dla 

bezpieczeństwa i stabilności UE; podkreśla potrzebę zwiększenia zaangażowania, 
integracji i koordynacji UE w tym regionie, w tym na mocy mandatu unijnej misji 
WPBiO;”

część druga „przypomina, że polityka UE wobec Bałkanów Zachodnich ma na celu 
dostosowanie krajów tego regionu do dorobku prawnego UE i wspieranie ich w 
dążeniu do członkostwa, co pozwoli na lepsze zarządzanie pokojem i stabilnością w 
całej Europie;”

ust. 111
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „odnotowuje zapowiedź utworzenia w Komisji 

Europejskiej Dyrekcji Generalnej ds. Obrony i Przestrzeni Kosmicznej działającej 
pod nadzorem komisarza ds. rynku wewnętrznego;”

część druga te słowa

Renew:
ust. 75
część pierwsza „wzywa Radę do przyjęcia stanowiska Parlamentu Europejskiego w sprawie art. 5 

przyszłego rozporządzenia dotyczącego Europejskiego Funduszu Obronnego; 
podkreśla potrzebę niezwłocznego sfinalizowania EFO; przypomina, że instrument 
ten nie został jeszcze ostatecznie zatwierdzony, a w kwietniu 2019 r. zostało zawarte 
jedynie częściowe porozumienie polityczne; podkreśla znaczenie podtrzymania 
stanowiska Parlamentu Europejskiego w sprawie kwoty EFO, otwartości na państwa 
trzecie oraz ustanowienia odpowiedniej polityki własności intelektualnej w 
kontekście bezpieczeństwa i obrony w celu ochrony wyników badań;”

część druga „wzywa Komisję do uzależnienia włączenia państw trzecich od wzajemnego 
otwarcia rynków zbrojeniowych;”
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część trzecia „przypomina w związku z tym wysoce newralgiczny i strategiczny charakter badań 
w dziedzinie obronności, zarówno w odniesieniu do konkurencyjności 
przemysłowej, jak i do strategicznej autonomii Unii; wzywa do odpowiedniego 
uwzględnienia pierwszych wniosków z wdrażania EDIDP (w szczególności w 
odniesieniu do stosowania odstępstw dla kwalifikujących się podmiotów), z 
wdrażania projektu pilotażowego i z realizacji działań przygotowawczych UE z 
zakresu badań w dziedzinie obronności; apeluje o pełne włączanie państw 
członkowskich do procesu decyzyjnego – ponieważ są one odbiorcami końcowymi 
przemysłu obronnego – aby zagwarantować, by programy odpowiadały potrzebom 
strategicznym WPBiO i państw członkowskich; uważa, że sukces EFO będzie 
zależał od jego zdolności do uwzględnienia szczególnych uwarunkowań obronnych 
uczestniczących w nim państw, udzielania wsparcia na zdatny do rozmieszczenia 
sprzęt wojskowy i zagwarantowania wystarczających środków budżetowych, przy 
jednoczesnym unikaniu powielania kompetencji przemysłowych, uzupełnianiu 
krajowych inwestycji w obronność i niekomplikowaniu nadmiernie programów 
współpracy, które powinny służyć standaryzacji i interoperacyjności wspólnego dla 
całej UE uzbrojenia i sprzętu wojskowego; uważa, że rozwój europejskiego 
przemysłu obronnego dzięki uregulowaniu dostępu podmiotów kontrolowanych 
przez strony trzecie w stosunku do Unii Europejskiej do projektów finansowanych 
przez EFO jest w pełni zgodny z europejskimi ambicjami dotyczącymi autonomii 
strategicznej i nie narusza interesów UE i jej państw członkowskich w zakresie 
bezpieczeństwa i obrony;”

GUE/NGL:
poprawka 2
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „i wojskowych”“
część druga te słowa

ECR, ID:
ust. 12
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „zwraca się do Rady Europejskiej, by uznała 

głosowanie większością kwalifikowaną w Radzie w dziedzinie wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) za priorytet polityczny, zawsze gdy pozwala na 
to TUE” i „wzywa państwa członkowskie do opracowania skutecznego 
zintegrowanego podejścia do kryzysów i konfliktów, łączącego w jak najlepszy i 
najbardziej wyważony sposób środki cywilne i wojskowe; uważa, że zdolność Unii 
do odpowiedniego reagowania na pojawiające się kryzysy i konflikty zależy również 
od szybkości podejmowania decyzji;”

część druga „zwraca się do Rady Europejskiej, by uznała głosowanie większością kwalifikowaną 
w Radzie w dziedzinie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) za 
priorytet polityczny, zawsze gdy pozwala na to TUE;”

część trzecia „wzywa państwa członkowskie do opracowania skutecznego zintegrowanego 
podejścia do kryzysów i konfliktów, łączącego w jak najlepszy i najbardziej 
wyważony sposób środki cywilne i wojskowe; uważa, że zdolność Unii do 
odpowiedniego reagowania na pojawiające się kryzysy i konflikty zależy również od 
szybkości podejmowania decyzji;”
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10. Stanowisko Parlamentu Europejskiego dotyczące konferencji w sprawie 
przyszłości Europy

Projekty rezolucji: B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0036/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

Tytuł 6 GUE/NGL gi - 75, 558, 60

17 GUE/NGL gi - 140, 490, 66Ust. 1

36 ECR gi - 176, 493, 31

16 GUE/NGL -

37 ECR gi - 169, 512, 26

38 ECR -

Po ust. 1

39 ECR -

1 ID gi - 160, 523, 18Ust. 2

40 ECR -

19 GUE/NGL gi - 208, 474, 21

20 GUE/NGL -

Po ust. 2

41 ECR gi - 157, 526, 17

Ust. 3 18 GUE/NGL +

Ust. 5 42 ECR -

Po ust. 5 21 GUE/NGL -

Po ust. 6 43 ECR -

44 ECR -

23 GUE/NGL -

2 ID -

gp

Ust. 7

ust. pierwotny 
tekst

1 +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

2 +

45 ECR -Ust. 8

ust. pierwotny 
tekst

gi + 460, 196, 48

Po ust. 8 3 ID gi - 166, 516, 18

46 ECR gi - 156, 520, 21

gp

1 +

Ust. 9

ust. pierwotny 
tekst

2 +

Po ust. 9 22 GUE/NGL -

47 ECR -Ust. 10

ust. pierwotny 
tekst

gi + 543, 126, 37

48 ECR -Ust. 11

71 Renew, 
Verts/ALE

gi + 338, 286, 73

Ust. 12 49s ECR gi - 143, 524, 23

50 ECR -Ust. 13

75 Renew gi + 564, 52, 85

4 ID -

51 ECR -

69 S&D ge + 382, 304, 15

72 Verts/ALE gi - 286, 375, 36

gp

1 ↓

Ust. 14

ust. pierwotny 
tekst

2 ↓
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Po ust. 14 52 ECR gi - 188, 488, 19

74 Verts/ALE gi - 257, 398, 46

70 S&D, PPE gi + 438, 217, 42

Ust. 15

ust. pierwotny 
tekst

gi ↓

53 ECR -Ust. 16

73 Renew, 
Verts/ALE

gi - 254, 394, 53

54 ECR gi - 193, 484, 22Ust. 17

76 Renew gi - 265, 307, 104

55 ECR -

gp

1/gi + 536, 129, 33

Ust. 18

ust. pierwotny 
tekst

2 +

Ust. 21 56 ECR -

57 ECR -

gp

1 -

Ust. 22

24 GUE/NGL

2 -
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 23 58 ECR -

Po ust. 23 59 ECR -

Ust. 24 60s ECR gi - 156, 511, 33

Ust. 26 61 ECR -

Ust. 27 62 ECR -

Po ust. 27 63 ECR gi - 341, 342, 15

Ust. 29 64 ECR -

25 GUE/NGL gi - 105, 561, 34Po ust. 29

65 ECR gi - 182, 492, 16

Ust. 31 66s ECR -

5 ID gi - 125, 557, 14

26 GUE/NGL gi - 233, 436, 21

27 GUE/NGL -

Po ust. 31

67 ECR gi - 320, 354, 21

Umocowanie 1 28s ECR -

Po umocowaniu 3 29 ECR gi - 197, 485, 14

Umocowanie 4 30s ECR -

Umocowanie 5 31s ECR -

Po umocowaniu 5 7 GUE/NGL gi - 195, 477, 21

8 GUE/NGL -Motyw A

32 ECR -

Motyw B 9 GUE/NGL gi - 120, 486, 93

10s GUE/NGL -Motyw C

33 ECR gi - 164, 519, 16
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Po motywie C 11 GUE/NGL gi - 196, 481, 20

12 GUE/NGL -

13 GUE/NGL gi - 267, 399, 28

Po motywie D

14 GUE/NGL -

15 GUE/NGL -Motyw E

34 ECR gi - 320, 349, 28

Motyw F 35 ECR gi - 159, 511, 22

Rezolucja (całość tekstu) gi + 494, 147, 49

Projekty rezolucji grup politycznych

B9-0037/2020 ID ↓

B9-0038/2020 ECR ↓

Wnioski o głosowanie imienne
ECR: poprawki 29, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 46, 52, 54, 63, 65, 67
ID: poprawki 1, 3, 5, 7, 34, 49, 60, 63; ust. 8, 10, 18 (część pierwsza)
GUE/NGL: poprawki 6, 9, 11, 13, 17, 19, 25, 26; ust. 15
PPE: poprawka 70; głosowanie końcowe
Renew: poprawki 71, 73, 74, 75; głosowanie końcowe
Verts/ALE: poprawki 72, 74, 76
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Wnioski o głosowanie podzielone
Renew:
ust. 7
część pierwsza „proponuje, aby sesja plenarna konferencji umożliwiła stworzenie otwartego forum 

dyskusji poszczególnych uczestników, bez określonego z góry wyniku i bez 
ograniczania zakresu do wcześniej określonych obszarów polityki lub metod 
integracji; sugeruje, że można by jedynie określić wstępnie zdefiniowane, ale 
niewyczerpujące priorytety polityczne”

część druga „takie jak: wartości europejskie, prawa podstawowe i wolności, demokratyczne i 
instytucjonalne aspekty UE, wyzwania środowiskowe i kryzys klimatyczny, 
sprawiedliwość społeczna i równość, gospodarka i zatrudnienie, w tym kwestia 
podatków, transformacja cyfrowa, bezpieczeństwo i rola UE na arenie 
międzynarodowej; podkreśla, że jest to niewyczerpujący zestaw strategii 
politycznych, który może służyć konferencji za wytyczne; proponuje, aby do 
wsparcia planowania programu i debat w ramach konferencji wykorzystać specjalne 
badania Eurobarometru;”

ECR:
ust. 14
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „partnerzy społeczni na szczeblu UE, z których każdy 

liczy dwóch członków”
część druga te słowa

ID:
ust. 9
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „agory obywatelskie, agory młodzieżowe, komitet 

sterujący oraz wykonawcza rada koordynacyjna”
część druga te słowa

ust. 18
część pierwsza „podkreśla potrzebę zapewnienia wsparcia poprzez sesje przygotowawcze oraz ze 

strony uznanych i doświadczonych organizacji społeczeństwa obywatelskiego i 
innych ekspertów;”

część druga „uznaje znaczenie wiedzy fachowej organizacji pozarządowych, uniwersytetów, 
ośrodków badawczych i ośrodków analitycznych w całej Europie i zachęca je do 
wspierania procesu konferencji na różnych szczeblach oraz do udzielania wsparcia 
różnym organom;”

Verts/ALE:
poprawka 24
część pierwsza skreślenie słów „przedstawicieli Komisji (trzech właściwych komisarzy)”
część druga dodanie słów „przedstawicieli parlamentów krajowych i regionalnych, 

przedstawicieli agor obywatelskich” 

Różne
Poprawka 68 została anulowana.
Pod projektem rezolucji B9-0036/2020 podpisał się również Dragoş Pîslaru (grupa Renew).


