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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. Republika Gwinei, w szczególności przemoc wobec demonstrantów

Projekty rezolucji: B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, 
B9-0111/2020, B9-0113/2020

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0104/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

Rezolucja (całość tekstu) +

Projekty rezolucji grup politycznych

B9-0104/2020 Verts/ALE ↓

B9-0106/2020 S&D ↓

B9-0108/2020 ECR ↓

B9-0110/2020 GUE/NGL ↓

B9-0111/2020 PPE ↓

B9-0113/2020 Renew ↓

2. Praca dzieci w kopalniach na Madagaskarze

Projekty rezolucji: B9-0101/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, 
B9-0107/2020, B9-0109/2020, B9-0112/2020

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0101/2020
(ID)

Rezolucja (całość tekstu) -

Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0102/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

1=
7=

Verts/ALE
GUE/NGL

gi + 361, 165, 100Ust. 5

ust. pierwotny 
tekst

gi ↓
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

8 GUE/NGL ge - 214, 271, 140Ust. 12

2 Verts/ALE ge + 277, 267, 77

Po ust. 12 9 GUE/NGL ge + 370, 219, 36

Po ust. 14 10 GUE/NGL -

Ust. 20 3 Verts/ALE gi + 392, 141, 95

Po ust. 20 4 Verts/ALE gi + 298, 297, 32

Po motywie K 5 GUE/NGL -

Motyw L 6 GUE/NGL -

Rezolucja (całość tekstu) +

Projekty rezolucji grup politycznych

B9-0102/2020 Verts/ALE ↓

B9-0103/2020 S&D ↓

B9-0105/2020 ECR ↓

B9-0107/2020 GUE/NGL ↓

B9-0109/2020 PPE ↓

B9-0112/2020 Renew ↓

Wnioski o głosowanie imienne
Verts/ALE: ust. 5; poprawki 1, 3, 4, 7

Różne
Pod wspólnym projektem rezolucji RC-B9-0102/2020 podpisał się również Evin Incir (grupa 
S&D).
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3. System FADO (fałszywe i autentyczne dokumenty on-line) ***I

Sprawozdanie: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wstępne porozumienie

Wstępne porozumienie 2 komisja gi + 592, 33, 3

Różne
Addendum: wszystkie wersje językowe.

4. Priorytety UE na 64. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet

Projekty rezolucji: B9-0093/2020, B9-0095/2020

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0095/2020
(ECR)

Rezolucja (całość tekstu) -

Projekt rezolucji B9-0093/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

Ust. 1, po lit. d) 3 S&D +

gp

1 +

Ust.1 lit. g) 1 S&D, 
Verts/ALE

2/ge + 343, 243, 42

Ust. 1 lit. l) ust. pierwotny 
tekst

go +

gp

1/gi + 428, 149, 46

Ust. 1 lit. m) ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 366, 240, 22

gp

1 +

Ust. 1 lit. v) ust. pierwotny 
tekst

2 +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

gp

1/gi + 483, 86, 58

2/gi + 487, 123, 17

Ust. 1 lit. x) ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 525, 51, 50

gp

1 +

Ust. 1 lit. aa) ust. pierwotny 
tekst

2 +

gp

1 +

Ust. 1 lit. bb) ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 457, 130, 39

Ust. 1 lit. jj) ust. pierwotny 
tekst

gi + 460, 94, 72

Po motywie D 2 S&D +

gp

1/gi + 496, 93, 38

Motyw F ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 420, 161, 42

gp

1 +

Motyw K ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 451, 113, 59

Motyw M ust. pierwotny 
tekst

go +

Rezolucja (całość tekstu) gi + 463, 108, 50

Wnioski o głosowanie imienne
Renew: ust. 1 lit. jj); głosowanie końcowe
ECR: motywy F, K (część druga); ust. 1 lit. m) (część druga); ust.1, lit. bb) (część druga)
S&D: ust. 1 lit. m); ust. 1 lit. x); ust. 1 lit. jj)
Verts/ALE: ust. 1 lit. x)
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Wnioski o głosowanie odrębne
ECR: motyw M; ust. 1 lit. l); ust. 1 lit. jj)
PPE: motyw M; ust. 1 lit. l); ust. 1 lit. bb); ust. 1 lit. jj)

Wnioski o głosowanie podzielone
ECR:
ust. 1 lit. bb)
część pierwsza „zapewnić dziewczętom i chłopcom w środowisku szkolnym opartą na dowodach 

naukowych, dostosowaną do wieku i kompleksową edukację seksualną oraz 
edukację o relacjach międzyludzkich, aby umożliwić dzieciom i młodzieży zdobycie 
dokładnej wiedzy, postaw i umiejętności potrzebnych do tworzenia bezpiecznych, 
zdrowych i pełnych szacunku relacji; przypomnieć, że taka edukacja powinna 
opierać się na poszanowaniu praw człowieka oraz równości płci i różnorodności; 
uznać, że tego typu edukacja powinna obejmować takie tematy jak orientacja 
seksualna i tożsamość płciowa, wyrażanie płci, normy płciowe, związki i wyrażanie 
zgody, zapobieganie przemocy na tle seksualnym i płciowym oraz szkodliwym 
praktykom takim jak uwodzenie dzieci i okaleczanie żeńskich narządów płciowych, 
zapobieganie zakażeniom przenoszonym drogą płciową, HIV i nieplanowanej 
ciąży,”

część druga „a także zapewniać informacje o dostępie do opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego, w tym planowania rodziny, metod 
antykoncepcyjnych oraz bezpiecznej i legalnej aborcji;”

PPE:
motyw F
część pierwsza „mając na uwadze, że na całym świecie obserwuje się zorganizowany, niepokojący 

ostry sprzeciw wobec praw kobiet i osób LGBTIQ*;”
część druga „mając na uwadze, że sprzeciw ten jest również widoczny w państwach 

członkowskich, w których ruchy antygenderowe próbują ograniczać zdrowie oraz 
prawa seksualne i reprodukcyjne, zakazują edukacji seksualnej i badań dotyczących 
problematyki płci oraz wspierają oszczercze kampanie przeciwko konwencji 
stambulskiej; mając na uwadze, że ten regres w zakresie praw kobiet i 
równouprawnienia płci należy utożsamiać z atakami na samą demokrację;”



P9_PV(2020)02-13(VOT)_PL.docx 8 PE 648.021

poprawka 1
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „wszystkich” i „w oparciu o istniejące przykłady 

międzynarodowe;”
część druga te słowa

ECR, PPE:
motyw K
część pierwsza „mając na uwadze, że zgodnie z konwencją stambulską przemoc wobec kobiet jest 

rozumiana jako naruszenie praw człowieka i forma dyskryminacji kobiet; mając na 
uwadze, że przemoc ze względu na płeć nadal stanowi codzienną rzeczywistość 
milionów kobiet i dziewcząt; mając na uwadze, że aż co druga kobieta w UE 
doświadczyła molestowania seksualnego, a co trzecia doświadczyła przemocy 
fizycznej i/lub seksualnej; mając na uwadze, że ponad dwie trzecie ofiar handlu 
ludźmi to kobiety i dziewczęta; mając na uwadze, że narażenie niektórych grup 
kobiet na przekrojowe i wielorakie formy dyskryminacji jeszcze bardziej zwiększa 
ich narażenie na różne formy przemocy ze względu na płeć; mając na uwadze, że 
zwalczanie dyskryminacji w prawie i praktyce oraz przeciwdziałanie 
dyskryminującym postawom i normom w takich dziedzinach, jak małżeństwa dzieci 
i inne zwyczajowe praktyki, wzmacnia prawa i pozycję kobiet;”

część druga „mając na uwadze, że odmowa świadczenia usług w zakresie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz związanych z tym praw stanowi formę przemocy wobec 
kobiet;”

ust. 1 lit. m)
część pierwsza „z całą mocą potępić zasadę tzw. »globalnego knebla«, która zakazuje 

otrzymywania przez organizacje międzynarodowe od rządu amerykańskiego 
środków finansowych na rzecz planowania rodziny, jeżeli świadczą one usługi 
aborcyjne, usługi doradztwa w zakresie aborcji, prowadzą konsultacje w zakresie 
usług aborcyjnych lub lobbing w dziedzinie prawa kobiet do aborcji; uznać tę zasadę 
za bezpośredni atak na prawa kobiet i dziewcząt oraz ograniczanie tych praw;”

część druga „zaapelować – w trybie pilnym – do UE i jej państw członkowskich o 
przeciwdziałanie skutkom stosowania zasady knebla poprzez znaczne wsparcie 
finansowania zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tym zakresie, a 
także o wypełnienie luki w tym finansowaniu;”

ust.1 lit. v)
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „dawać przykład i odblokować w Radzie Europejskiej 

dyrektywę w sprawie kobiet w zarządach oraz”
część druga te słowa
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ust. 1 lit. x)
część pierwsza „zakończyć w trybie pilnym proces ratyfikacji konwencji stambulskiej przez UE, na 

podstawie akcesji w szerokim zakresie bez jakichkolwiek ograniczeń, oraz 
opowiedzieć się za ratyfikacją konwencji przez wszystkie państwa członkowskie; 
zapewnić właściwe wdrażanie i egzekwowanie konwencji oraz przeznaczyć 
odpowiednie zasoby finansowe i kadrowe na zapobieganie i przeciwdziałanie 
przemocy wobec kobiet i przemocy ze względu na płeć, jak i na ochronę ofiar; 
uwzględnić zalecenia Grupy Ekspertów Rady Europy do spraw Przeciwdziałania 
Przemocy wobec Kobiet i Przemocy Domowej (GREVIO) oraz poprawić 
ustawodawstwo w celu dostosowania go w większym stopniu do postanowień 
konwencji stambulskiej;” z wyjątkiem słów: „bez jakichkolwiek ograniczeń”

część druga te słowa
część trzecia „domagać się od Komisji przedstawienia aktu prawnego dotyczącego zapobiegania 

wszelkim formom przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz przemocy ze względu na 
płeć oraz ich zwalczania;”

ust. 1 lit. aa)
część pierwsza „zagwarantować powszechne poszanowanie i dostęp do zdrowia seksualnego i 

reprodukcyjnego oraz praw z nim związanych, zgodnie z ustaleniami programu 
działania z Międzynarodowej konferencji na temat ludności i rozwoju, pekińskiej 
platformy działania oraz dokumentów końcowych z odnośnych konferencji 
przeglądowych, w których uznano, że przyczyniają się one do osiągnięcia 
wszystkich związanych ze zdrowiem celów zrównoważonego rozwoju, takich jak 
opieka prenatalna i środki mające na celu unikanie porodów wysokiego ryzyka oraz 
zmniejszenie śmiertelności niemowląt i dzieci;”

część druga „uznać, że dostęp do usług planowania rodziny i opieki zdrowotnej nad matkami, a 
także bezpiecznych i legalnych usług aborcyjnych to ważne elementy ratujące życie 
kobiet;”

Różne
Pod projektem rezolucji B9-0093/2020 podpisał się również Udo Bullmann (grupa S&D).
Pod projektem rezolucji B9-0093/2020 podpisał się również Dimitrios Papadimoulis (grupa 
GUE/NGL).


