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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. Zawarcie Umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem ***

Zalecenie: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Procedura zgody gi + 401, 192, 40

2. Zawarcie Umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem (rezolucja)

Sprawozdanie: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 5 3 ID -

4 ID -

5 ID -

6 ID -

7 ID -

8 ID -

Po ust. 13

9 ID -

Po ust. 19 10 ID -

14 GUE/NGL gi - 164, 432, 47

15 GUE/NGL gi - 181, 415, 45

Po ust. 21

16 GUE/NGL gi - 273, 346, 28

Ust. 26 13 ID -

Po ust. 27 11 ID -

Ust. 31 1rev2 Renew gi + 610, 5, 24

Ust. 32 12 ID -

Po motywie S 2 ID -

Rezolucja (całość tekstu) gi + 416, 187, 44
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Wnioski o głosowanie imienne
Verts/ALE: poprawka 1
GUE/NGL: poprawki 14, 15, 16

3. Umowa o ochronie inwestycji między UE a Wietnamem ***

Zalecenie: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Procedura zgody gi + 407, 188, 53

4. Umowa o ochronie inwestycji między UE a Wietnamem (rezolucja)

Sprawozdanie: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 2 1 GUE/NGL gi - 178, 439, 28

Rezolucja (całość tekstu) gi + 406, 184, 58

Wnioski o głosowanie imienne
GUE/NGL: poprawka 1

5. Sprzeciw na podstawie art. 111 Regulaminu: unijna lista projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania

Projekt rezolucji: B9-0091/2020 (do przyjęcia projektu rezolucji wymagana jest większość głosów 
posłów do Parlamentu)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0091/2020
(Verts/ALE)

Rezolucja (całość 
tekstu)

gi - 169, 443, 36

Wnioski o głosowanie imienne
Verts/ALE: głosowanie końcowe
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6. Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: ołów i jego związki

Projekt rezolucji: B9-0089/2020 (do przyjęcia projektu rezolucji wymagana jest większość głosów 
posłów do Parlamentu)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0089/2020
(komisja ENVI)

Po umocowaniu 7 1 Verts/ALE, 
S&D

+

Motyw P 2 Verts/ALE, 
S&D

gi + 389, 116, 143

Motyw Y 3 Verts/ALE, 
S&D

+

Rezolucja (całość tekstu) ge + 394, 241, 13

Wnioski o głosowanie imienne
Verts/ALE: poprawka 2

7. Strategia UE mająca położyć kres okaleczaniu żeńskich narządów płciowych na 
świecie

Projekty rezolucji: B9-0090/2020, B9-0092/2020

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0090/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

Ust. 4 1 S&D +

gp

1 +

Ust. 5 ust. pierwotny 
tekst

2 +



P9_PV(2020)02-12(VOT)_PL.docx 6 PE 648.020

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Po ust. 8 3 ID gi - 116, 483, 48

Ust. 17 4 ID gi - 146, 481, 13

Po ust. 17 5 ID gi - 144, 482, 15

gp

1 +

Ust. 20 ust. pierwotny 
tekst

2 +

gp

1 +

2 +

Ust. 21 ust. pierwotny 
tekst

3 +

gp

1 +

Motyw A ust. pierwotny 
tekst

2 +

Po motywie A 2 ID gi - 128, 512, 12

gp

1 +

2 +

Motyw J ust. pierwotny 
tekst

3 +

Rezolucja (całość tekstu) gi + 612, 7, 32

Projekt rezolucji B9-0092/2020
(ID)

Rezolucja (całość tekstu) gi ↓

Wnioski o głosowanie imienne
Verts/ALE: głosowanie końcowe B9-0090/2020
ID: poprawki 2, 3, 4, 5; głosowanie końcowe B9-0090/2020, głosowanie końcowe B9-

0092/2020
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Wnioski o głosowanie podzielone
ECR:
motyw A
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „które nie są związane z żadną religią czy kulturą”
część druga te słowa

ust. 20
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „bez jakichkolwiek ograniczeń”
część druga te słowa

ECR, PPE:
motyw J
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „w tym do kompleksowej edukacji seksualnej” i „w 

tym usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz związanych z 
nimi praw”

część druga „w tym do kompleksowej edukacji seksualnej”
część trzecia „w tym usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz 

związanych z nimi praw”

ust. 5
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „oraz zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego i 

związanych z nim praw”
część druga te słowa

ust. 21
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „ w tym zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego i 

związanych z nim praw” i „w tym edukacji seksualnej”
część druga „ w tym zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego i związanych z nim praw”
część trzecia „w tym edukacji seksualnej”

Różne
Pod projektem rezolucji B9-0090/2020 podpisał się również Abir Al-Sahlani (grupa Renew).
Pod projektem rezolucji B9-0090/2020 podpisali się również Nicola Procaccini i Jan Zahradil 
(grupa ECR).
Pod projektem rezolucji B9-0092/2020 podpisał się również Miroslav Radačovský (niezrzeszony).
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8. Zautomatyzowane procesy podejmowania decyzji: zapewnienie ochrony 
konsumentów i wolnego przepływu towarów i usług

Projekt rezolucji: B9-0094/2020

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0094/2020
(komisja IMCO)

Ust. 1 1 Verts/ALE -

2 Verts/ALE -Po ust. 5

3 Verts/ALE gi - 139, 489, 18

Ust. 8 4 Verts/ALE -

Ust. 14 5 Verts/ALE gi - 179, 437, 26

Po ust. 14 6 Verts/ALE -

gp

1 +

Motyw D ust. pierwotny 
tekst

2 -

Rezolucja (całość tekstu) +

Wnioski o głosowanie imienne
Verts/ALE: poprawki 3, 5

Wnioski o głosowanie podzielone
S&D:
motyw D
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „przepisów dotyczących ochrony danych”
część druga te słowa
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9. Propozycja mandatu dotyczącego negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze 
Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Projekty rezolucji: B9-0098/2020, B9-0099/2020

Przedmiot Popr. nr Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0098/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

gp

1 +

Ust. 2 podpunkt (vi) ust. pierwotny 
tekst

2 +

gp

1 +

Ust. 4 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 570, 70, 9

gp

1 +

Ust. 7 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 506, 134, 10

Ust. 10 ust. pierwotny 
tekst

go +

gp

1 +

Ust. 14 podpunkt (i) ust. pierwotny 
tekst

2 +

gp

1 +

Ust. 14 podpunkt (vii) ust. pierwotny 
tekst

2 +

Ust. 14 podpunkt (viii) ust. pierwotny 
tekst

go +

gp

1 +

Ust. 18 ust. pierwotny 
tekst

2 +
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Przedmiot Popr. nr Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 20 ust. pierwotny 
tekst

go +

Ust. 33 1 Verts/ALE -

Ust. 39 ust. pierwotny 
tekst

go +

Ust. 43 ust. pierwotny 
tekst

go +

gp

1/gi + 549, 100, 1

Po ust. 47 4 GUE/NGL

2/gi + 341, 285, 21

Ust. 50 popr. ust. José Gusmão ge - 245, 258, 144

Ust. 54 3 Verts/ALE -

gp

1 +

Ust. 57 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 499, 134, 12

Po ust. 66 2 Verts/ALE ge + 482, 94, 54

gp

1 +

Ust. 68 ust. pierwotny 
tekst

2 +

gp

1 +

Ust. 77 ust. pierwotny 
tekst

2 +

gp

1 +

Ust. 78 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 555, 56, 39

gp

1/gi + 555, 57, 36

Ust. 81 ust. pierwotny 
tekst

2 +
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Przedmiot Popr. nr Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 87 ust. pierwotny 
tekst

gi + 580, 48, 18

Ust. 88 ust. pierwotny 
tekst

gi + 592, 49, 7

gp

1/gi + 579, 24, 43

2/gi - 282, 357, 6

Ust. 89 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 550, 63, 32

Rezolucja (całość tekstu) gi + 543, 39, 69

Wnioski o głosowanie imienne
GUE/NGL: poprawka 4; ust. 87, 88, 89; głosowanie końcowe

Wnioski o głosowanie odrębne
Verts/ALE: ust. 10
GUE/NGL: ust. 4 (część druga), 7 (część druga), 14 (podpunkt viii), 20, 39, 43, 57 (część druga), 

78 (część druga), 81 (część pierwsza)

Wnioski o głosowanie podzielone
PPE:
poprawka 4
część pierwsza „podkreśla znaczenie wysokich standardów i równych warunków działania w 

odniesieniu do ochrony dobrostanu i zdrowia zwierząt w całym łańcuchu dostaw 
żywności oraz zapewnienia uczciwej konkurencji między rolnikami w Wielkiej 
Brytanii i w UE;”

część druga „wyklucza możliwość przywozu do UE żywych zwierząt, mięsa i jaj, które nie 
spełniają standardów UE w zakresie dobrostanu zwierząt;”

GUE/NGL:
ust. 2 podpunkt (vi)
część pierwsza „równe warunki działania zapewniające równoważne normy polityki społecznej, 

polityki zatrudnienia, polityki ochrony środowiska, polityki konkurencji i polityki 
pomocy państwa”

część druga „w tym za pośrednictwem solidnych i obszernych ram w zakresie konkurencji i 
kontroli pomocy państwa”

ust. 4
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „a także status stałego członka Rady Bezpieczeństwa 

ONZ oraz członkostwo w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO)”
część druga te słowa
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ust. 7
część pierwsza „uważa, że w negocjacjach ze Zjednoczonym Królestwem UE musi dołożyć 

wszelkich starań, aby zapewnić ochronę interesów UE i utrzymać jedność UE i 
możliwość wywierania przez nią nacisku, tak jak miało to miejsce podczas 
negocjacji w sprawie warunków wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE; 
podkreśla, że w negocjacjach w sprawie przyszłego partnerstwa niezbędna będzie 
jedność, w związku z tym przypomina, jak ważne jest, by Komisja była jedynym 
negocjatorem UE podczas negocjacji”

część druga „a zatem państwa członkowskie nie powinny podejmować żadnych negocjacji 
dwustronnych”

ust. 14 podpunkt (i)
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „dotyczących konkurencji i pomocy państwa”
część druga te słowa

ust. 14 podpunkt (vii)
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „w celu zapewnienia poziomu liberalizacji w handlu 

usługami wykraczającego poza zobowiązania stron w WTO, w oparciu o najnowsze 
unijne umowy o wolnym handlu”

część druga te słowa

ust. 18
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „i polityki pomocy państwa”
część druga te słowa

ust. 57
część pierwsza „uważa, że ustalenia dotyczące mobilności muszą się opierać na niedyskryminacji i 

pełnej wzajemności;”
część druga „przypomina, że od momentu przyjęcia mandatu negocjacyjnego państwa 

członkowskie nie będą mogły negocjować porozumień dwustronnych;”

ust. 68
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „na pomoc państwa”
część druga te słowa

ust. 77
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „w sferze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, 

ponieważ zarówno UE, jak i Zjednoczone Królestwo mają wiele wspólnych 
interesów i doświadczeń i stoją na straży wielu takich samych wartości; podkreśla, 
że w interesie obu stron leży utrzymanie ambitnej współpracy”

część druga te słowa
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ust. 78
część pierwsza „zauważa, że jeśli chodzi o wspólna politykę zagraniczną i bezpieczeństwa 

(WPZiB), jedynie państwa członkowskie UE mogą przyjmować wspólne stanowiska 
i działania UE; wskazuje jednak, że nie wyklucza to mechanizmów konsultacji, 
które umożliwiałyby Zjednoczonemu Królestwu dostosowanie się do stanowisk UE 
w zakresie polityki zagranicznej i wspólnych działań, w szczególności dotyczących 
obrony opartego na zasadach ładu światowego, współpracy wielostronnej i praw 
człowieka, zwłaszcza w ramach ONZ,”

część druga „NATO, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i Rady Europy; 
popiera konsultacje i koordynację w obszarze polityki dotyczącej sankcji z 
możliwością przyjęcia sankcji, które wzajemnie się wzmacniają, jeżeli cele polityki 
zagranicznej Stron są zgodne; podkreśla wartość dodaną bliskiej współpracy w 
ramach WPZiB, biorąc pod uwagę znaczącą pozycję Zjednoczonego Królestwa jako 
podmiotu działającego na rzecz bezpieczeństwa;”

ust. 81
część pierwsza „podkreśla, że współpraca taka byłaby wzajemnie wzmacniająca, gdyż 

umożliwiłaby zachowanie wiedzy fachowej i zdolności Zjednoczonego Królestwa w 
ramach misji i operacji w obszarze WPBiO; zdecydowanie zachęca Zjednoczone 
Królestwo do wnoszenia wkładu w cywilne i wojskowe misje i operacje w ramach 
WPBiO;”

część druga „podkreśla, że – jako państwo trzecie i w następstwie deklaracji politycznej 
określającej ramy przyszłych stosunków między UE a Zjednoczonym Królestwem – 
Zjednoczone Królestwo nie będzie mogło uczestniczyć w planowaniu misji i 
operacji UE ani w dowodzeniu nimi oraz że jego zdolność i poziom uczestnictwa w 
planowaniu lub dowodzeniu/ udziale w misjach i operacjach UE oraz wymiana 
informacji i wzajemne relacje z UE będą proporcjonalne do wkładu Zjednoczonego 
Królestwa w każdą misję lub operację;”

PPE, GUE/NGL:
ust. 89
część pierwsza „podkreśla strategiczny wymiar sektora kosmicznego dla Europy i uważa, że 

ambitna polityka w obszarze przestrzeni kosmicznej może skutecznie przyczynić się 
do wzmocnienia działań zewnętrznych UE”

część druga „co wymaga zaawansowanej wiedzy technologicznej i wsparcia ze strony 
Zjednoczonego Królestwa i innych partnerów”

część trzecia „oraz podkreśla potrzebę poczynienia postępów w rozwoju technologii zarówno 
cywilnych, jak i wojskowych, które mogą zapewnić europejską autonomię 
strategiczną”

10. Europejski Bank Centralny – raport roczny 2018

Sprawozdanie: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

gp

1 +

Ust. 2 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 451, 117, 77
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

gp

1 +

Ust. 3 ust. pierwotny 
tekst

2 -

Po ust. 3 19 GUE/NGL gi - 94, 456, 100

Ust. 6 ust. pierwotny 
tekst

go/ge + 350, 256, 31

Ust. 7 tiret 1 9 S&D gi + 318, 303, 22

Ust. 8 ust. pierwotny 
tekst

go +

Ust. 12 ust. pierwotny 
tekst

go/ge + 379, 218, 51

Po ust. 14 7 ID -

Po ust. 18 28 Verts/ALE gi - 287, 307, 56

8 ID -Ust. 19

ust. pierwotny 
tekst

go +

gp

1/gi + 508, 106, 33

Ust. 22 ust. pierwotny 
tekst

2 +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 23 27 Verts/ALE gi - 281, 358, 10

Ust. 26 20 GUE/NGL -

Po ust. 27 21 GUE/NGL gi - 177, 316, 155

Ust. 30 11 S&D +

Ust. 32 22 GUE/NGL gi - 255, 369, 26

Po ust. 34 2 PPE ge - 250, 376, 18

Po ust. 36 23 GUE/NGL gi - 244, 372, 28

Ust. 38 3 PPE gi + 315, 288, 39

Tiret przed ust. 40 12 S&D +

13 S&D +

17 Verts/ALE gi + 353, 216, 77

Ust. 42

24 GUE/NGL gi - 295, 335, 11

18 Verts/ALE gi - 231, 396, 19Po ust. 42

25 GUE/NGL gi - 233, 402, 6

4 PPE ge - 266, 302, 74

14 S&D +

15s S&D ge + 399, 243, 2

16s S&D +

Ust. 44

26 GUE/NGL gi - 265, 374, 9

Motyw C 1 PPE +

Po motywie C 5 ID -

Po motywie M 6 ID -

Rezolucja (całość tekstu) gi + 452, 142, 53

Wnioski o głosowanie imienne
GUE/NGL: poprawki 3, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Verts/ALE: poprawki 17, 18, 27, 28
ECR: poprawka 9; ust. 2 (część druga), 22 (część pierwsza)
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Wnioski o głosowanie odrębne
PPE: ust. 12
ECR: ust. 6, 8, 19

Wnioski o głosowanie podzielone
PPE:
ust. 3
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „strefie euro”
część druga te słowa

ECR:
ust. 2
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „podkreśla, że wspólna waluta ma charakter 

nieodwracalny;”
część druga te słowa

ust. 22
część pierwsza „sugeruje, by EBC potraktował kwestię tego, w jaki sposób banki centralne i nadzór 

bankowy mogą przyczynić się do zrównoważonej gospodarki i walki ze zmianą 
klimatu, jako jeden z priorytetów w analizach;”

część druga „sugeruje, aby w tym celu EBC współpracował również z międzynarodowymi 
sieciami innymi niż NGFS, w szczególności z siecią zrównoważonej bankowości i 
inicjatywą ONZ dotyczącą zasad odpowiedzialnej bankowości;”

11. Nielegalny handel zwierzętami domowymi w UE

Projekt rezolucji: B9-0088/2020

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0088/2020
(komisja ENVI)

gp

1 +

Ust. 2 ust. pierwotny 
tekst

2 +

Ust. 10 7 GUE/NGL gi + 602, 3, 29

Ust. 36 1 S&D ge + 421, 202, 3

Po motywie D 5 GUE/NGL ge + 387, 204, 46

Motyw M 6 GUE/NGL ge + 405, 202, 30

Rezolucja (całość tekstu) gi + 607, 3, 19
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Wnioski o głosowanie imienne
GUE/NGL: poprawka 7; głosowanie końcowe

Wnioski o głosowanie podzielone
ID:
ust. 2
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „zharmonizowany ogólnounijny system”
część druga te słowa

Różne
Poprawki 2–4 zostały anulowane.
Pod projektem rezolucji B9-0088/2020 podpisała się również Tilly Metz (grupa Verts/ALE).


