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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. Burundi, w szczególności wolność słowa

Projekty rezolucji: B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020, B9-
0066/2020

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0054/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

Ust.18 ust. pierwotny 
tekst

go +

Rezolucja (całość tekstu) +

Projekty rezolucji grup politycznych

B9-0054/2020 Verts/ALE ↓

B9-0055/2020 ECR ↓

B9-0057/2020 S&D ↓

B9-0058/2020 GUE/NGL ↓

B9-0061/2020 PPE ↓

B9-0066/2020 Renew ↓

Wnioski o głosowanie odrębne
GUE/NGL: ust. 18

Różne:
Malik Azmani (grupa Renew) wycofał swój podpis pod wspólnym projektem rezolucji RC-B9-
0054/2020.
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2. Nigeria, w szczególności niedawne ataki terrorystyczne

Projekty rezolucji: B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-
0064/2020, B9-0065/2020

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0056/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

Po ust. 18 1 GUE/NGL -

Po ust. 21 2 GUE/NGL -

gp

1 +

Motyw F ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 608, 41, 23

Motyw I ust. pierwotny 
tekst

gi + 629, 39, 6

Rezolucja (całość tekstu) +

Projekty rezolucji grup politycznych

B9-0056/2020 ECR ↓

B9-0059/2020 Verts/ALE ↓

B9-0060/2020 ID ↓

B9-0062/2020 S&D ↓

B9-0063/2020 GUE/NGL ↓

B9-0064/2020 PPE ↓

B9-0065/2020 Renew ↓

Wnioski o głosowanie imienne
ID: motywy F (część druga), I
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Wnioski o głosowanie podzielone
ID:
motyw F
część pierwsza „mając na uwadze, że ludność Nigerii, najliczniejsza w Afryce, dzieli się niemal po 

równo na muzułmanów i chrześcijan;”
część druga „mając na uwadze, że w kraju tym zamieszkuje największa w regionie wspólnota 

chrześcijańska, licząca niemal 30 mln osób mieszkających w północnej Nigerii; 
mając na uwadze, że wraz z rozprzestrzenianiem się radykalnego islamu historyczna 
rywalizacja między w przeważającej mierze muzułmańską północą i 
chrześcijańskim południem dramatycznie się nasiliła;”

Różne
Samira Rafaela (grupa Renew) wycofała swój podpis pod wspólnym projektem rezolucji RC-B9-
0056/2020.

3. Sytuacja w Wenezueli po nielegalnym wyborze nowych władz i prezydium 
Zgromadzenia Narodowego (przewrót w parlamencie)

Projekty rezolucji: B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-
0053/2020

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0048/2020
(PPE, S&D, Renew, ECR)

gp

1 +

Ust. 7 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 424, 189, 61

gp

1/gi + 447, 172, 52

Ust. 8 ust. pierwotny 
tekst

2 +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Rezolucja (całość tekstu) gi + 471, 101, 103

Projekty rezolucji grup politycznych

B9-0048/2020 PPE ↓

B9-0049/2020 ECR ↓

B9-0050/2020 S&D ↓

B9-0051/2020 GUE/NGL ↓

B9-0052/2020 Verts/ALE ↓

B9-0053/2020 Renew ↓

Wnioski o głosowanie imienne
Verts/ALE: ust. 7 (część druga)
ID: ust. 8 (część pierwsza)
PPE, Renew: głosowanie końcowe RC-B9-0048/2020

Wnioski o głosowanie podzielone
Verts/ALE:
ust. 7
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „oraz objęcie tymi sankcjami członków ich rodzin”
część druga te słowa

ID:
ust. 8
część pierwsza „wzywa te państwa członkowskie, które jeszcze tego nie uczyniły, do uznania 

prawowitego mandatu prezydenta Guaidó”
część druga „i z zadowoleniem przyjmuje uznanie go przez Wysokiego Przedstawiciela za 

jedyny organ demokratyczny uznany przez UE; w związku z tym domaga się 
uznania przedstawicieli politycznych mianowanych przez Juana Guaidó;”
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4. Wysłuchania w toku prowadzone na mocy art. 7 ust. 1 TUE w sprawie Polski i 
Węgier

Projekt rezolucji: B9-0032/2020

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0032/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

Ust. 2 ust. pierwotny 
tekst

gi + 433, 189, 50

2 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

gi + 438, 175, 61

gp

1/gi ↓

2/gi ↓

3/gi ↓

Ust. 3

ust. pierwotny 
tekst

4/gi ↓

Po ust. 5 3 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

gi + 448, 182, 32

Po umocowaniu 12 1 S&D +

Rezolucja (całość tekstu) gi + 446, 178, 41

Wnioski o głosowanie imienne
S&D: głosowanie końcowe
Verts/ALE: poprawki 2, 3; ust. 3; głosowanie końcowe
PPE: poprawka 2; ust. 2, 3 (część pierwsza, druga i trzecia); głosowanie końcowe
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Wnioski o głosowanie podzielone
PPE:
ust. 3
część pierwsza „wyraża ubolewanie, że w wyniku wysłuchań zainteresowane dwa państwa 

członkowskie nie poczyniły jeszcze znaczących postępów na drodze do eliminacji 
wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia wartości, o których mowa w art. 2 TUE; 
zauważa z zaniepokojeniem, że sprawozdania i oświadczenia Komisji oraz organów 
międzynarodowych, takich jak ONZ, OBWE i Rada Europy, wskazują na 
pogorszenie sytuacji zarówno w Polsce, jak i na Węgrzech od czasu uruchomienia 
art. 7 ust. 1 TUE; podkreśla, że brak skutecznego wykorzystania przez Radę art. 7 
TUE nadal podważa integralność wspólnych wartości europejskich, wzajemne 
zaufanie i wiarygodność Unii jako całości;”

część druga „przypomina swoje stanowisko w sprawie decyzji Komisji o zastosowaniu art. 7 ust. 
1 TUE w związku z sytuacją w Polsce oraz swój wniosek wzywający Radę do 
stwierdzenia, zgodnie z art. 7 ust. 1 TUE, istnienia wyraźnego ryzyka poważnego 
naruszenia przez Węgry wartości, na których opiera się Unia;”

część trzecia „w związku z tym wzywa Radę do zadbania o to, by podczas wysłuchań na mocy 
art. 7 ust. 1 TUE odniesiono się również do nowych wydarzeń i oceniono ryzyko 
naruszenia niezależności sądownictwa, wolności słowa, w tym wolności mediów, 
wolności nauki, wolności zrzeszania się i prawa do równego traktowania;”

część czwarta „apeluje do Komisji o wykorzystanie w pełni dostępnych narzędzi, w szczególności 
przyspieszonych postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego przed Trybunałem Sprawiedliwości i wniosków o zastosowanie 
środków tymczasowych, aby wyeliminować wyraźne ryzyko poważnego naruszenia 
przez Polskę i Węgry wartości, na których opiera się Unia;”

Różne:
Robert Biedroń (grupa S&D) jest również sygnatariuszem poprawki 1.

5. Konferencja Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (COP15) – Kunming 
(2020)

Projekt rezolucji: B9-0035/2020

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0035/2020
(komisja ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

Przed ust. 1 8 GUE/NGL ge - 141, 480, 52

gp

1/ge + 391, 275, 6

Ust. 4 ust. pierwotny 
tekst

2 +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Po ust. 5 16 Verts/ALE -

Ust. 8 17 Verts/ALE ge + 352, 300, 19

Ust. 10 18 Verts/ALE gi + 357, 290, 31

21 Verts/ALE, 
GUE/NGL

gi + 394, 238, 47Po ust. 11

22 Verts/ALE, 
GUE/NGL

gi + 279, 230, 167

Po ust. 12 9 GUE/NGL -

Po ust. 14 10 GUE/NGL gi - 171, 425, 80

Po ust. 16 23 Verts/ALE, 
GUE/NGL

gi + 624, 13, 43

11 GUE/NGL -Po ust. 22

12 GUE/NGL -

Po ust. 23 24 Verts/ALE, 
GUE/NGL

gi + 508, 53, 112

Ust. 24 2 PPE -

Po ust. 26 19 Verts/ALE gi - 291, 314, 72

gp

1 +

2/ge + 345, 303, 14

Ust. 35 ust. pierwotny 
tekst

3/ge + 566, 99, 6

gp

1 +

Ust. 40 ust. pierwotny 
tekst

2 +

Ust. 43 3 PPE ge - 318, 338, 11

Po ust. 43 1 S&D -

gpUst. 48 ust. pierwotny 
tekst

1 +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

2 +

Ust. 53 4 PPE ge - 297, 328, 42

gp

1 +

Ust. 56 ust. pierwotny 
tekst

2 +

Po umocowaniu 15 14 Verts/ALE +

gp

1/gi - 108, 473, 93

5 GUE/NGL

2/gi + 318, 315, 44

gp

1/gi - 101, 483, 88

Po motywie D

13 GUE/NGL

2/gi - 274, 325, 74

Po motywie E 6 GUE/NGL +

Po motywie I 20 Verts/ALE, 
GUE/NGL

ge - 249, 271, 152

7 GUE/NGL +Po motywie J

15 Verts/ALE +

Rezolucja (całość tekstu) +

Wnioski o głosowanie imienne
Verts/ALE: poprawki 18, 19, 21, 22, 23, 24
GUE/NGL: poprawki 5, 10, 13

Wnioski o głosowanie podzielone
PPE:
ust. 4
część pierwsza „uważa, że stoimy wobec stanu zagrożenia dla środowiska, który wymaga 

stanowczych działań w Europie i na świecie;”
część druga „apeluje do Komisji, by uznała ochronę i odtwarzanie przyrody, wraz ze zmianą 

klimatu, za najwyższy priorytet Europejskiego Zielonego Ładu;”

ust. 40
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „UE i”
część druga te słowa
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ust. 56
część pierwsza „zauważa, że słabo wdrożone przepisy o ochronie środowiska mogą potencjalnie 

tworzyć otoczenie wrogie działaczom i obrońcom przyrody oraz bezpośrednio lub 
pośrednio zagrażać ich życiu;”

część druga „podkreśla, że UE powinna zdecydowanie potępiać zabójstwa działaczy i obrońców 
środowiska;”

S&D:
poprawka 5
część pierwsza „mając na uwadze, że wszelkie formy inżynierii genetycznej czy też edytowania 

genów żywych organizmów, metodami inżynierii transgenicznej lub mutagenicznej, 
stanowią zagrożenie dla różnorodności biologicznej;”

część druga „mając na uwadze, że stosowanie ogromnych ilości herbicydów o szerokim 
spektrum działania, takich jak glifosat, jest bezpośrednią przyczyną masowej utraty 
różnorodności biologicznej;”

poprawka 13
część pierwsza „podkreśla, że należy całkowicie zakazać wszelkich form organizmów powstałych z 

wykorzystaniem inżynierii genetycznej, w tym zmodyfikowanych metodami 
inżynierii transgenicznej lub mutagennej;”

część druga „apeluje o światowy zakaz stosowania glifosatu i innych podobnych herbicydów o 
szerokim spektrum działania;”

Renew:
ust. 48
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „starych i"
część druga te słowa

PPE, Renew:
ust. 35
część pierwsza „podkreśla konieczność odpowiedniego i wystarczającego finansowania 

różnorodności biologicznej; apeluje o włączenie do przyszłych WRF działań na 
rzecz poprawy różnorodności biologicznej i uodparniania na klimat oraz o włączenie 
różnorodności biologicznej do wszystkich obszarów polityki, by uzyskać istotne i 
pozytywne postępy w realizacji wizji na rok 2050;”

część druga „wzywa Komisję i Radę, by określiły zestaw jasnych celów dotyczących 
uwzględnienia różnorodności biologicznej w WRF na poziomie co najmniej 10 %, 
jako uzupełnienie celu dotyczącego wydatków na działania na rzecz klimatu;”

część trzecia „podkreśla ponadto, że należy opracować przejrzystszą, pełniejszą i bardziej 
rygorystyczną metodykę śledzenia wydatków dotyczących różnorodności 
biologicznej i klimatu; ponawia swoje apele, by co najmniej podwoić obecne 
finansowanie programu LIFE; wzywa także do stopniowego wycofania szkodliwych 
dotacji oraz do spójności między wszystkimi funduszami i programami UE, by 
żadne wydatki z budżetu UE nie przyczyniały się do utraty różnorodności 
biologicznej;”

Różne
Alexandr Vondra i grupa ECR wycofali poparcie dla projektu rezolucji B9-0035/2020.
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6. Sprawozdanie roczne z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich 
za rok 2018

Sprawozdanie: Peter Jahr (A9-0032/2019)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Po ust. 4 12 ECR +

Ust. 12 ust. pierwotny 
tekst

gi + 504, 156, 9

1 Verts/ALE gi + 333, 312, 22Ust. 19

ust. pierwotny 
tekst

go ↓

2 Verts/ALE gi + 373, 284, 14

gp

1/gi + 455, 192, 21

Po ust. 19

3 Verts/ALE

2/gi + 327, 300, 41

gp

1 +

Ust. 20 ust. pierwotny 
tekst

2 +

gp

1 +

2 +

Ust. 21 ust. pierwotny 
tekst

3 +

Ust. 23 7 PPE +

gp

1 +

Ust. 25 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 464, 155, 30

Ust. 27 8 PPE +

gpUst. 31 ust. pierwotny 
tekst

1 +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

2 -

Ust. 41 ust. pierwotny 
tekst

go +

gp

1 +

Ust. 43 ust. pierwotny 
tekst

2 -

Ust. 46 9 PPE -

gp

1 +

Ust. 47 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 415, 204, 22

Motyw M 4 PPE -

Motyw P 5 PPE ge + 389, 245, 8

gp

1 +

Motyw R ust. pierwotny 
tekst

2 +

Po motywie R 11 ECR +

Motyw S 6 PPE +

Rezolucja (całość tekstu) gi + 563, 3, 63

Wnioski o głosowanie imienne
Verts/ALE: poprawki 1, 2, 3; ust. 12, 25 (część druga), 47 (część druga)

Wnioski o głosowanie odrębne
GUE/GNL: ust. 19
PPE: ust.12, 41

Wnioski o głosowanie podzielone
GUE/NGL:
ust. 31
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „moralne i” i „i rozważnego”
część druga te słowa
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motyw R
część pierwsza „mając na uwadze, że większa otwartość i przejrzystość w odniesieniu do stanowisk 

zajmowanych przez rządy państw członkowskich w Radzie zwiększy zaufanie do 
UE”

część druga „oraz zmniejszy eurosceptycyzm i populizm;”

S&D:
poprawka 3
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „o zmianę odnośnych przepisów w celu” i „konkretnego 

wdrożenia”
część druga te słowa

Verts/ALE:
ust. 20
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „już zakończonych”
część druga te słowa

ust. 21
część pierwsza „podkreśla znaczenie środków przyjętych w celu zwiększenia przejrzystości decyzji 

podejmowanych w ramach postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego;”

część druga „przypomina, że w 2014 r. Komisja utworzyła na stronie internetowej »Europa« 
scentralizowaną platformę zawierającą wyczerpujące informacje na temat 
uchybień;”

część trzecia „zaznacza, że w sprawozdaniach rocznych z kontroli stosowania prawa UE Komisja 
przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i obywatelom informacje o 
postępowaniach w ramach mechanizmu EU Pilot i postępowaniach w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego;”

PPE:
ust. 25
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „oraz stron trzecich”
część druga te słowa

ust. 47
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „od oczywistych powiązań partyjno-politycznych i”
część druga te słowa

PPE, Renew:
ust. 43
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „i stron trzecich”
część druga te słowa

Różne
Poprawka 10 została wycofana.
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7. Instytucje i organy unii gospodarczej i walutowej: zapobieganie konfliktom 
interesów związanym z zatrudnianiem byłych urzędników instytucji publicznych

Projekt rezolucji: B9-0047/2020

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0047/2020
(komisja ECON)

Rezolucja (całość 
tekstu)

+


