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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. WPR: Dyscyplina finansowa począwszy od roku budżetowego 2021 oraz 
elastyczność między filarami w odniesieniu do roku kalendarzowego 2020 ***I

Sprawozdanie: Norbert Lins (A9-0042/2019)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie gi + 637, 27, 20

2. Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Gambią 
oraz protokół wykonawczy do tej umowy ***

Zalecenie: Carmen Avram (A9-0026/2019)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Procedura zgody gi + 478, 87, 127

3. Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: substancje czynne, w tym 
dimoksystrobina i mankozeb

Projekt rezolucji: B9-0230/2019

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0230/2019
(komisja ENVI)

Rezolucja (cały tekst) gi + 443, 216, 33

Wnioski o głosowanie imienne
Verts/ALE: głosowanie końcowe
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4. Zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w 
dziedzinie Azylu (EASO) za rok budżetowy 2017

Projekt decyzji: B9-0235/2019

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt decyzji B9-0235/2019
(komisja CONT)

Projekt decyzji +

5. Dyskryminacja osób LGBTI i nawoływanie do nienawiści do nich w sferze 
publicznej, w tym strefy wolne od LGBTI

Projekt rezolucji: B9-0234/2019

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0234/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

Ust. 3 ust. pierwotny 
tekst

gi + 528, 125, 33

gp

1 +

Ust. 4 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 498, 120, 62

Ust. 6 11 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

gi + 407, 186, 88

Ust. 8 2 Verts/ALE, 
GUE/NGL

gi + 499, 147, 40

Ust. 12 3 Verts/ALE, 
GUE/NGL

gi + 461, 167, 56

Po ust. 12 4 ECR gi - 172, 475, 36

gp

1 +

Ust. 15 ust. pierwotny 
tekst

2 +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Po ust. 15 8 Renew +

Ust. 20 ust. pierwotny 
tekst

gi + 502, 152, 34

Po ust. 23 12 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

gi + 366, 258, 62

Umocowanie 6 5 Renew +

Po umocowaniu 6 6 Renew +

Umocowanie 16 ust. pierwotny 
tekst

gi + 508, 135, 46

Po umocowaniu 17 9 S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

gi + 375, 250, 62

Motyw D ust. pierwotny 
tekst

go +

1 Verts/ALE, 
GUE/NGL

gi + 482, 148, 52Motyw N

13 S&D +

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

gi + 367, 256, 63Motyw O

14 S&D +

7 Renew +Motyw P

ust. pierwotny 
tekst

gi ↓

Rezolucja (cały tekst) gi + 463, 107, 105

Wnioski o głosowanie imienne
ECR: poprawka 4; ust. 3, 4 (część druga), 20; umocowanie 16 („uwzględniając 

swoją rezolucję z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie penalizacji edukacji 
seksualnej w Polsce”); motyw P

S&D: głosowanie końcowe
Verts/ALE, GUE/NGL: poprawki 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12; głosowanie końcowe

Wnioski o głosowanie odrębne
ECR: ust. 15; motyw D
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Wnioski o głosowanie podzielone
ECR:
ust. 4
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „edukacji” i „seksualnej”
część druga te słowa

GUE/NGL:
ust. 15
część pierwsza „wzywa Komisję i Radę do wykorzystania wszystkich dostępnych narzędzi i 

procedur w celu zapewnienia pełnego i właściwego stosowania zasad i wartości 
traktatowych”

część druga „takich jak procedury w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego, procedury budżetowe, mechanizm państwa prawa i procedura z art. 
7, w tym procedur w toku;”

Różne
Pod projektem rezolucji B9-0234/2019 podpisali się również: Radka Maxová, María Soraya 
Rodríguez Ramos i Nicolae Ştefănuță (grupa Renew).
Pod projektem rezolucji B9-0234/2019 podpisał się również Yannick Jadot (grupa Verts/ALE).
Pod projektem rezolucji B9-0234/2019 podpisał się również Javier Moreno Sánchez (grupa S&D).

6. Sprawiedliwe opodatkowanie w zglobalizowanej gospodarce cyfrowej – BEPS 2.0

Projekt rezolucji: B9-0238/2019

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0238/2019
(komisja ECON)

Ust. 2 1 Verts/ALE gi + 477, 170, 43

Ust. 4 ust. pierwotny 
tekst

gi + 497, 111, 78

Po ust. 7 11 S&D -

gp

1 +

Ust. 9 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 494, 170, 13

Ust. 10 8 ECR -

5s Verts/ALE gi - 266, 380, 37Ust. 12

12 S&D gi - 250, 366, 80
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Po ust. 12 13 S&D -

Ust. 22 9 ECR -

Ust. 23 ust. pierwotny 
tekst

gi + 539, 115, 28

2 Verts/ALE gi - 142, 436, 112

14 S&D gi - 238, 399, 54

gp

1 +

Ust. 33

ust. pierwotny 
tekst

2 -

Ust. 34 ust. pierwotny 
tekst

go +

Ust. 35 3 Verts/ALE gi + 349, 323, 16

6 GUE/NGL gi - 314, 370, 8Ust. 36

ust. pierwotny 
tekst

gi + 480, 177, 33

7 GUE/NGL gi - 119, 554, 17Ust. 39

ust. pierwotny 
tekst

gi + 474, 184, 34

Ust. 41 ust. pierwotny 
tekst

gi + 533, 121, 38

Po ust. 41 15 S&D +

gp

1/gi + 425, 247, 16

Ust. 42 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 430, 246, 13

Ust. 43 ust. pierwotny 
tekst

gi + 539, 77, 76

Motyw C 4 Verts/ALE gi - 292, 337, 60

16 ID -Po motywie J

17 ID -
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

gp

1/gi - 270, 383, 41

10 S&D

2/gi - 271, 384, 32

Motyw N

ust. pierwotny 
tekst

gi + 466, 209, 14

Rezolucja (cały tekst) gi + 479, 141, 69

Wnioski o głosowanie imienne
Verts/ALE: poprawki 1, 2, 3, 4, 5
GUE/NGL: poprawki 6, 7; głosowanie końcowe
S&D: poprawki 12, 14
ECR: ust. 4, 9 (część druga), 23, 42 (część pierwsza)
ID: ust. 36, 39, 41, 42, 43; motyw N

Wnioski o głosowanie odrębne
Renew: ust. 34, 42

Wnioski o głosowanie podzielone
S&D:
poprawka 10
część pierwsza słowo „pełne”
część druga „mając na uwadze, że zasada jednomyślności w kwestiach podatkowych 

uniemożliwiła przyjęcie kluczowych inicjatyw podatkowych, co doprowadziło do 
kosztownych opóźnień i nieoptymalnych strategii politycznych; mając na uwadze, 
że bez jakichkolwiek zmian kompetencji UE w dziedzinie opodatkowania państwa 
członkowskie mogłyby wprowadzić głosowanie większością kwalifikowaną jako 
użyteczne narzędzie wprowadzania środków, w których opodatkowanie służy innym 
celom politycznym; mając na uwadze, że w pewnych okolicznościach przewidziana 
w traktatach UE tzw. klauzula pomostowa (art. 48 ust. 7 TUE) umożliwia przejście 
na głosowanie większością kwalifikowaną i zwykłą procedurę ustawodawczą bez 
zmiany traktatu;”

ECR:
ust. 9
część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje udział na równych zasadach wszystkich państw 

uczestniczących w otwartych ramach, które łączą ponad 130 krajów i jurysdykcji, na 
rzecz współpracy przy wdrażaniu pakietu OECD/G-20 BEPS oraz negocjowania 
wspólnych rozwiązań w celu sprostania pozostałym wyzwaniom związanym BEPS; 
przypomina jednak, że kraje rozwijające się były zaangażowane w proces BEPS 
dopiero na późniejszych etapach negocjacji;”

część druga „z zadowoleniem przyjmuje więc integracyjny charakter toczących się negocjacji; 
przypomina stanowisko Parlamentu w sprawie utworzenia międzyrządowego organu 
podatkowego w ramach ONZ;”
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ust. 42
część pierwsza „wzywa Komisję do zbadania możliwości uniknięcia podstawy prawnej 

wymagającej jednomyślności w Radzie;”
część druga „przypomina wkład Komisji w postaci komunikatu „W kierunku skuteczniejszego i 

bardziej demokratycznego procesu podejmowania decyzji w dziedzinie polityki 
podatkowej UE”, w którym zaproponowano plan działania dotyczący głosowania 
większością kwalifikowaną;”

PPE:
ust. 33
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa: „efektywne”
część druga to słowo

7. Praworządność na Malcie po ujawnieniu najnowszych informacji w sprawie 
morderstwa Daphne Caruany Galizii

Projekt rezolucji: B9-0240/2019

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0240/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

Ust. 8 ust. pierwotny 
tekst

gi + 516, 104, 69

Ust. 15 1 PPE, S&D, 
Renew, 

Verts/ALE, 
ECR, 

GUE/NGL

+

gp

1 +

Motyw B ust. pierwotny 
tekst

2 +

Motyw W s Renew + poprawka ustna

Rezolucja (cały tekst) gi + 581, 26, 83

Wnioski o głosowanie imienne
Verts/ALE, PPE: głosowanie końcowe
ID: ust. 8

Wnioski o głosowanie odrębne
GUE/NGL: ust. 8
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Wnioski o głosowanie podzielone
ID:
motyw B
część pierwsza „mając na uwadze, że utrzymanie praworządności oraz poszanowanie demokracji, 

praw człowieka, podstawowych wolności, wartości i zasad zapisanych w traktatach 
UE i międzynarodowych instrumentach w zakresie praw człowieka należą do 
obowiązków Unii i jej państw członkowskich oraz że należy ich przestrzegać;”

część druga „mając na uwadze, że zgodnie z art. 2, art. 3 ust. 1 i art. 7 TUE Unia ma możliwość 
podjęcia działań w celu ochrony wspólnych wartości, na których została zbudowana, 
oraz mając na uwadze, że mechanizm praworządności powinien być stosowany w 
takim samym stopniu we wszystkich państwach członkowskich;”

Różne
Sophia in 't Veld przedstawiła poprawkę ustną polegającą na skreśleniu motywu W.

8. Inicjatywa UE na rzecz owadów zapylających

Projekt rezolucji: B9-0233/2019

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0233/2019
(komisja ENVI)

Po ust. 8 2 Verts/ALE +

10 ECR gi - 132, 542, 18

12 PPE ge + 400, 278, 13

gp

1 ↓

2 ↓

Ust. 10

ust. pierwotny 
tekst

3 ↓

gp

1 +

Ust. 11 ust. pierwotny 
tekst

2 +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 17 ust. pierwotny 
tekst

go +

Po ust. 19 3 Verts/ALE gi + 396, 259, 30

11s ECR -

4 Verts/ALE gi + 408, 257, 27

gp

1 ↓

Ust. 20

ust. pierwotny 
tekst

2 ↓

Ust. 21 5 Verts/ALE +

Po ust. 24 6 Verts/ALE gi + 407, 259, 20

Ust. 27 ust. pierwotny 
tekst

gi + 574, 92, 27

Ust. 35 7 Verts/ALE +

Po ust. 38 8 Verts/ALE +

gp

1 +

Ust. 43 ust. pierwotny 
tekst

2 +

Po ust. 43 9 Verts/ALE +

gp

1 +

Motyw P ust. pierwotny 
tekst

2 +

gp

1 +

Motyw Q ust. pierwotny 
tekst

2 +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Motyw U 1 Verts/ALE +

Motyw AG ust. pierwotny 
tekst

go +

Rezolucja (cały tekst) +

Wnioski o głosowanie imienne
Verts/ALE: poprawki 3, 4, 6, 10
ID: ust. 27

Wnioski o głosowanie odrębne
ID: ust. 17; motyw AG

Wnioski o głosowanie podzielone
Verts/ALE:
ust. 43
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „wspierać ekoinnowacje w rolnictwie oraz”
część druga te słowa

motyw P
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „szkodliwych dla owadów zapylających i dla roślin 

będących ich pożywieniem”
część druga te słowa

motyw Q
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa: „niektórych”
część druga to słowo

ID:
ust. 10
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „przewidujący jasno określone cele, etapy i 

harmonogram” oraz „oraz że ograniczenie pestycydów powinno zostać określone 
jako „wspólny wskaźnik” umożliwiający monitorowanie osiągnięć; uważa, że 
ogólnounijne obowiązkowe cele redukcji powinny zostać objęte zbliżającym się 
przeglądem dyrektywy 2009/128/WE;”

część druga „przewidujący jasno określone cele, etapy i harmonogram”
część trzecia „oraz że ograniczenie pestycydów powinno zostać określone jako ‘wspólny 

wskaźnik’ umożliwiający monitorowanie osiągnięć; uważa, że ogólnounijne 
obowiązkowe cele redukcji powinny zostać objęte zbliżającym się przeglądem 
dyrektywy 2009/128/WE;”

ust. 11
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „Komisję, aby dokonała przeglądu zmienionych 

krajowych planów działania przyjętych na mocy dyrektywy 2009/128/WE i podjęła 
wszelkie możliwe działania, które skłonią” oraz „celów”

część druga te słowa
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ust. 20
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „za każdym razem”
część druga te słowa
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9. Umożliwienie transformacji cyfrowej opieki zdrowotnej i społecznej

Projekt rezolucji: B9-0239/2019

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0239/2019
(komisja ENVI)

Po ust. 3 2 GUE/NGL -

Ust. 6 5 Verts/ALE +

gp

1 +

Ust. 7 ust. pierwotny 
tekst

2/ge + 521, 116, 19

gp

1 +

Ust. 8 ust. pierwotny 
tekst

2 +

gp

1 +

Ust. 11 ust. pierwotny 
tekst

2/gi - 77, 589, 14

gp

1 +

Ust. 12 ust. pierwotny 
tekst

2 -

3 GUE/NGL -

gp

1 +

2 -

Ust. 13

ust. pierwotny 
tekst

3 -

4 GUE/NGL -

gp

Ust. 16

ust. pierwotny 
tekst

1 +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

2 +

Ust. 21 6 Verts/ALE w

Ust. 22 7 Verts/ALE w

Ust. 23 8 Verts/ALE +

gp

1 +

Ust. 24 ust. pierwotny 
tekst

2 +

gp

1 +

Ust. 25 ust. pierwotny 
tekst

2/ge + 354, 268, 3

Ust. 29 9 Verts/ALE w

gp

1 +

Ust. 41 ust. pierwotny 
tekst

2 +

Motyw N 1 GUE/NGL -

Rezolucja (cały tekst) +

Wnioski o głosowanie podzielone
Verts/ALE:
ust. 7
część pierwsza „jest przekonany, że niezbędne jest zapewnienie kluczowej roli organizacji i sieci 

obywatelskich oraz systemów publicznej opieki zdrowotnej w zarządzaniu i 
kształtowaniu polityki w zakresie cyfrowej opieki zdrowotnej i społecznej na 
szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim;”

część druga „podkreśla w tym kontekście znaczenie współpracy i wzajemnego powiązania baz 
danych zakładów opieki zdrowotnej;”

ust. 8
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „w przypadku zagrożenia dla ich zdrowia”
część druga te słowa
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ust. 11
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „ubolewa jednak, że w rozporządzeniu nie zawarto 

dalej idących rozwiązań w zakresie danych osobowych jako własności bądź 
tworzenia innych nowych praw przysługujących pacjentom;”

część druga te słowa

ust. 12
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „prawo do ochrony prywatności musi być specjalnie 

uregulowane, co”
część druga te słowa

ust. 16
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „pełnego elektronicznego rekordu”
część druga te słowa

ust. 24
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „zainicjowania ogólnoeuropejskiej kampanii 

edukacyjnej na temat korzyści wynikających z udostępniania danych dotyczących 
zdrowia oraz mechanizmów w tej dziedzinie, aby eliminować błędne wyobrażenia 
oraz”

część druga te słowa

ust. 25
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „poufnych lub wrażliwych”
część druga te słowa

ust. 41
część pierwsza „uważa, że należy osiągnąć właściwą z punktu widzenia obywateli równowagę, jeśli 

chodzi o wykorzystanie narzędzi cyfrowych i bezpośrednie konsultacje z 
pracownikami służby zdrowia;”

część druga „uważa ponadto, że bezpieczny dostęp do danych dotyczących zdrowia i ich 
bezpieczna transgraniczna wymiana byłyby pozytywnym krokiem naprzód;”

Verts/ALE, ID:
ust. 13
część pierwsza „przyznaje, że z wykorzystaniem danych z sektora zdrowia i opieki wiążą się istotne 

interesy gospodarcze; wzywa w związku z tym Komisję i państwa członkowskie do 
jasnego zdefiniowania obowiązków w zakresie zarządzania danymi”

część druga „i wprowadzenia nowego paradygmatu publiczn[eg]o”
część trzecia „prywatnego”

Różne
Margrete Auken (grupa Verts/ALE) wycofała swój podpis pod projektem rezolucji B9-0239/2019.


