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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. Rozporządzenie zmieniające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020 ***

Wniosek dotyczący rozporządzenia (07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP))

Przedmiot Gi itp. Głosowanie

Procedura zgody gi +

2. Projekt budżetu korygującego nr 1 do budżetu ogólnego na 2020 r.: Pomoc dla 
Grecji w związku ze zwiększoną presją migracyjną – Działania natychmiastowe w 
związku z pandemią COVID-19 – Wsparcie na odbudowę po trzęsieniu ziemi w 
Albanii – Inne korekty

Wniosek dotyczący rozporządzenia (07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD))

Przedmiot Gi itp. Głosowanie

Jedno głosowanie gi +

3. Projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu ogólnego na 2020 r.: Udzielenie 
wsparcia państwom członkowskim w sytuacji nadzwyczajnej i wzmocnienie 
Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności/rescEU w odpowiedzi na epidemię 
Covid-19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia (07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD))

Przedmiot Gi itp. Głosowanie

Jedno głosowanie gi +

4. Uruchomienie instrumentu elastyczności na 2020 r.: migracja, napływ uchodźców i 
zagrożenia bezpieczeństwa; działania natychmiastowe w związku z pandemią 
COVID-19; zwiększenie środków na Prokuraturę Europejską 2020/2053(BUD)

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD))

Przedmiot Gi itp. Głosowanie

Jedno głosowanie gi +
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5. Uruchomienie instrumentu elastyczności na 2020 r.: migracja, napływ uchodźców i 
zagrożenia bezpieczeństwa; działania natychmiastowe w związku z pandemią 
COVID-19; zwiększenie środków na Prokuraturę Europejską 2020/2056(BUD)

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD))

Przedmiot Gi itp. Głosowanie

Jedno głosowanie gi +

6. Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2020 r.: zapewnienie 
państwom członkowskim wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych i zasilenia 
Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności/rescEU dodatkowymi środkami w 
reakcji na pandemię COVID-19

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD))

Przedmiot Gi itp. Głosowanie

Jedno głosowanie gi +
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7. Środki specjalne mające na celu zapewnienie wyjątkowej elastyczności w 
wykorzystywaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w 
odpowiedzi na epidemię COVID-19 ***I

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD))

Przedmiot Popr. nr Autor Gi itp. Głosowanie

Art. 1 pkt 1
rozporządzenie (UE) 

nr 1303/2013
art. 25a

1 GUE/NGL gi -

Art. 2, po pkt 1
rozporządzenie (UE) 

nr 1301/2013
art. 5 pkt 8, po lit. d)

2 GUE/NGL gi -

Art. 2, po pkt 1
rozporządzenie (UE) 

nr 1301/2013
art. 5 pkt 9, po lit. d)

3 GUE/NGL gi -

Wniosek Komisji gi +
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8. Wprowadzenie środków specjalnych mających na celu zaradzenie kryzysowi 
związanemu z Covid-19 ***I

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD))

Przedmiot Popr. nr Autor Gi itp. Głosowanie

Art. 1, przed pkt 1
rozporządzenie (UE) nr 

223/2014
art. 6, po ust. 4

3 GUE/NGL gi -

Art. 1 pkt 5
rozporządzenie (UE) nr 

223/2014
art. 23, po ust. 4

2 PPE, S&D, 
Renew, ID, 

Verts/ALE, ECR, 
GUE/NGL

gi +

Art. 1, po pkt 6
rozporządzenie (UE) nr 

223/2014
art. 26 ust. 4 lit. b)

4 GUE/NGL gi -

Motyw 5 1 PPE, S&D, 
Renew, ID, 

Verts/ALE, ECR, 
GUE/NGL

gi +

Wniosek Komisji gi +

9. Środki specjalne mające na celu łagodzenie skutków epidemii Covid-19 dla sektora 
rybołówstwa i akwakultury ***I

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD))

Przedmiot Popr. nr Autor Gi itp. Głosowanie

1 GUE/NGL gi -Art. 1 pkt 1
rozporządzenie (UE) nr 

508/2014
art. 13

9 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

gi +
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Przedmiot Popr. nr Autor Gi itp. Głosowanie

Art. 1, po pkt 5
rozporządzenie (UE) nr 

508/2014
po art. 29

2 GUE/NGL gi -

Art. 1 pkt 6
rozporządzenie (UE) nr 

508/2014
art. 33

10 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

gi +

Art. 1 pkt 8
rozporządzenie (UE) nr 

508/2014
art. 55

11 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

gi +

Art. 1, po pkt 10
rozporządzenie (UE) nr 

508/2014
art. 68, po ust. 2

3 GUE/NGL gi -

Art. 1, po pkt 10
rozporządzenie (UE) nr 

508/2014
art. 69, po ust. 2

12 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

gi +

Art. 1, po pkt 10
rozporządzenie (UE) nr 

508/2014
art. 70 ust. 1

13 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

gi +

Art. 1, po pkt 10
rozporządzenie (UE) nr 

508/2014
art. 72 ust. 2

14 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

gi +

Art. 1, po pkt 12
rozporządzenie (UE) nr 

508/2014
art. 94, po ust. 4

4 GUE/NGL gi -

Art. 1, po pkt 12
rozporządzenie (UE) nr 

508/2014
art. 95 ust. 2 lit. e)

15 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

gi +

Motyw 2 5 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

gi +

Motyw 3 6 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

gi +
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Przedmiot Popr. nr Autor Gi itp. Głosowanie

Motyw 5 7 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

gi +

Po motywie 10 8 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

gi +

Wspólne oświadczenie 16 Verts/ALE gi -

Wniosek Komisji gi +

10. Wyroby medyczne ***I

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD))

Przedmiot Popr. nr Autor Gi itp. Głosowanie

Art. 1 pkt 6, po lit. a)
rozporządzenie (UE) 

2017/745
art. 120 ust. 3 akapit 1

1 PPE, S&D, Renew, 
ID, Verts/ALE, 

ECR, GUE/NGL

gi +

Art. 1 pkt 6 lit. d)
rozporządzenie (UE) 

2017/745
art. 120 ust. 6

2 PPE, S&D, Renew, 
ID, Verts/ALE, 

ECR, GUE/NGL

gi +

Art. 1 pkt 6 lit. e)
rozporządzenie (UE) 

2017/745
art. 120 ust. 10

3 PPE, S&D, Renew, 
ID, Verts/ALE, 

ECR, GUE/NGL

gi +

Art. 1 pkt 8 lit. b) ppkt (iii)
rozporządzenie (UE) 

2017/745
art. 123 ust. 3 lit. f)

4s PPE, S&D, Renew, 
ID, Verts/ALE, 

ECR, GUE/NGL

gi +

Wniosek Komisji gi +
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11. Skoordynowane działania UE na rzecz walki z pandemią COVID-19 i jej skutkami

Projekty rezolucji: B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0145/2020, B9-0146/2020, B9-0147/2020, B9-
0148/2020, B9-0149/2020

Przedmiot Popr. nr Autor Gi itp. Głosowanie

Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0143/2020 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)

§ 2 2 S&D gi +

Po ust. 4 55 GUE/NGL gi -

43 GUE/NGL gi -Po ust. 7

56 GUE/NGL gi -

Ust. 10 57 GUE/NGL gi -

Po ust. 10 44 ECR gi -

29 Verts/ALE gi -Ust. 11

80 GUE/NGL gi -

Po ust. 12 58 GUE/NGL gi +

Ust. 13 13 PPE gi -

Po ust. 14 49 ECR gi +

Ust. 16 59 GUE/NGL gi -

Po ust. 16 60 GUE/NGL gi -

15 Verts/ALE gi -

gp

1/gi +

Ust. 17

ust. pierwotny tekst

2/gi +

3 S&D gi -

32 GUE/NGL gi -

Po ust. 17

61 GUE/NGL gi -

19 Verts/ALE gi -Ust. 18

62 GUE/NGL gi -
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Przedmiot Popr. nr Autor Gi itp. Głosowanie

gp

1/gi +

2/gi +

ust. pierwotny tekst

3/gi +

63 GUE/NGL gi -

64 GUE/NGL gi -

Po ust. 18

65 GUE/NGL gi -

Ust. 19 66 GUE/NGL gi -

33 GUE/NGL gi -

34 GUE/NGL gi -

35 GUE/NGL gi -

36 GUE/NGL gi -

45 ECR gi -

Po ust. 19

46 ECR gi -

67 GUE/NGL gi -

gp

1/gi +

2/gi +

Ust. 20

ust. pierwotny tekst

3/gi +

Po ust. 20 37 GUE/NGL gi -

Ust. 21 68 GUE/NGL gi -

38 GUE/NGL gi -

39 GUE/NGL gi -

40 GUE/NGL gi -

Po ust. 22

41 GUE/NGL gi -
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Przedmiot Popr. nr Autor Gi itp. Głosowanie

10 PPE gi -Ust. 23

ust. pierwotny tekst gi +

Po ust. 23 42 GUE/NGL gi -

Po ust. 24 11 PPE gi +

Ust. 26 21 Verts/ALE gi -

Po ust. 26 69 GUE/NGL gi -

Ust. 28 70 GUE/NGL gi -

Po ust. 28 47 ECR gi +

4 S&D gi +Ust. 29

71 GUE/NGL gi -

Po ust. 29 12 PPE gi -

5 S&D gi +

26 Verts/ALE gi +

Ust. 30

72 GUE/NGL gi -

Po ust. 30 27 Verts/ALE gi +

6 S&D gi +Ust. 31

73 GUE/NGL gi -

23 Verts/ALE gi +Po ust. 31

74 GUE/NGL gi +

Po ust. 32 75 GUE/NGL gi -

Po ust. 33 79 GUE/NGL gi -

7=
14=
28=

S&D
PPE

Verts/ALE

gi +Po ust. 34

20 Verts/ALE gi +

gpUst. 36 ust. pierwotny tekst

1/gi +
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Przedmiot Popr. nr Autor Gi itp. Głosowanie

2/gi +

3/gi +

gp

1/gi +

Ust. 37 ust. pierwotny tekst

2/gi +

Po ust. 37 50 GUE/NGL, Verts/ALE gi +

16 Verts/ALE gi +Ust. 39

51 GUE/NGL, Verts/ALE gi -

Po ust. 39 52 GUE/NGL, Verts/ALE gi -

53 GUE/NGL, Verts/ALE gi -

54 GUE/NGL, Verts/ALE gi -

Po ust. 42

76 GUE/NGL gi -

gp

1/gi +

Ust. 43 ust. pierwotny tekst

2/gi +

48 ECR gi +Po ust. 43

77 GUE/NGL gi -

Po ust. 44 24 Verts/ALE gi +

Ust. 45 ust. pierwotny tekst gi +

Po ust. 46 18 Verts/ALE gi -

17 Verts/ALE gi -Po ust. 47

25 Verts/ALE gi +

8 S&D gi +

9 S&D gi +

Po ust. 49

78 GUE/NGL gi -
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Przedmiot Popr. nr Autor Gi itp. Głosowanie

gp

1/gi +

2/gi +

Ust. 51 ust. pierwotny tekst

3/gi +

Po ust. 51 30 Verts/ALE gi +

1 ID gi -

gp

1/gi +

2/gi +

3/gi +

Ust. 52

ust. pierwotny tekst

4/gi +

gp

1/gi +

Ust. 53 ust. pierwotny tekst

2/gi +

gp

1/gi +

Ust. 55 ust. pierwotny tekst

2/gi +

Po ust. 58 22 Verts/ALE gi +

Motyw B ust. pierwotny tekst gi +

Po motywie E 31 GUE/NGL gi -

Rezolucja (całość tekstu) gi +

Projekty rezolucji grup politycznych

B9-0143/2020 Renew gi ↓

B9-0144/2020 PPE gi ↓

B9-0145/2020 ID gi ↓

B9-0146/2020 S&D gi ↓



P9_PV(2020)04-16&04-17(VOT)_PL.docx 14 PE 650.990

Przedmiot Popr. nr Autor Gi itp. Głosowanie

B9-0147/2020 Verts/ALE gi ↓

B9-0148/2020 GUE/NGL gi ↓

B9-0149/2020 ECR gi ↓

Wnioski o głosowanie odrębne
ECR: motyw B
GUE/NGL: ust. 23, 45, 52

Wnioski o głosowanie podzielone
ECR:
ust. 18
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „Europejskim Zielonym Ładzie i” i „podkreśla 

potrzebę dostosowania naszych działań do celu UE, jakim jest neutralność 
klimatyczna;”

część druga „Europejskim Zielonym Ładzie i”
część trzecia „podkreśla potrzebę dostosowania naszych działań do celu UE, jakim jest 

neutralność klimatyczna;”

ust. 36
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „uznaje za całkowicie niezgodne z wartościami 

europejskimi zarówno decyzję rządu węgierskiego o przedłużeniu stanu 
wyjątkowego na czas nieokreślony, o upoważnieniu rządu do bezterminowego 
sprawowania władzy w drodze dekretów, a także o osłabieniu nadzoru Parlamentu w 
sytuacjach nadzwyczajnych, jak i działania podjęte przez polski rząd – a mianowicie 
zmianę ordynacji wyborczej wbrew orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego i 
przepisom przewidzianym w ustawie – by w czasie pandemii przeprowadzić wybory 
prezydenckie, co może zagrozić życiu obywateli polskich i podważyć koncepcję 
wolnych, równych, bezpośrednich i tajnych wyborów, o których mowa w 
Konstytucji RP;”

część druga „uznaje za całkowicie niezgodne z wartościami europejskimi zarówno decyzję rządu 
węgierskiego o przedłużeniu stanu wyjątkowego na czas nieokreślony, o 
upoważnieniu rządu do bezterminowego sprawowania władzy w drodze dekretów, a 
także o osłabieniu nadzoru Parlamentu w sytuacjach nadzwyczajnych”

część trzecia „jak i działania podjęte przez polski rząd – a mianowicie zmianę ordynacji 
wyborczej wbrew orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego i przepisom 
przewidzianym w ustawie – by w czasie pandemii przeprowadzić wybory 
prezydenckie, co może zagrozić życiu obywateli polskich i podważyć koncepcję 
wolnych, równych, bezpośrednich i tajnych wyborów, o których mowa w 
Konstytucji RP;”



P9_PV(2020)04-16&04-17(VOT)_PL.docx 15 PE 650.990

ust. 37
część pierwsza „w związku z tym wzywa Komisję, aby pilnie oceniła, czy środki nadzwyczajne są 

zgodne z traktatami, oraz w pełni wykorzystała wszystkie dostępne unijne narzędzia 
i sankcje, w tym budżetowe, w celu usunięcia tego poważnego i utrzymującego się 
naruszenia prawa,”

część druga „a także ponownie podkreśla natychmiastową potrzebę unijnego mechanizmu na 
rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych; wzywa Radę, by 
powróciła do dyskusji i procedur związanych z toczącymi się postępowaniami na 
podstawie art. 7;”

ust. 52
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „i ukazała brak uprawnień wykonawczych i 

budżetowych Komisji;” i „uważa, że należy pilnie dokończyć tworzenie unii 
gospodarczej i walutowej, uruchomić ogólną klauzulę pomostową w celu ułatwienia 
procesu decyzyjnego we wszystkich kwestiach, które mogłyby pomóc w sprostaniu 
wyzwaniom związanym z obecnym kryzysem sanitarnym;”

część druga „i ukazała brak uprawnień wykonawczych i budżetowych Komisji;”
część trzecia „uważa, że należy pilnie dokończyć tworzenie unii gospodarczej i walutowej,”
część czwarta „uruchomić ogólną klauzulę pomostową w celu ułatwienia procesu decyzyjnego we 

wszystkich kwestiach, które mogłyby pomóc w sprostaniu wyzwaniom związanym z 
obecnym kryzysem sanitarnym;”

ust. 53
część pierwsza „wzywa państwa członkowskie do odłożenia na bok sporów i do działania w 

interesie ogólnym w duchu solidarności;”
część druga „wzywa je do bezzwłocznego skorzystania ze specjalnych postanowień Traktatu w 

celu podjęcia odpowiednich działań;”

ust. 55
część pierwsza „podkreśla, że Unia musi być przygotowana do rozpoczęcia dogłębnej refleksji nad 

tym, jak stać się bardziej skuteczną i demokratyczną, oraz że obecny kryzys sprawia, 
iż refleksja ta jest jeszcze pilniejsza;”

część druga „jest przekonany, że planowana konferencja w sprawie przyszłości Europy jest 
właściwym forum do omówienia tych kwestii; w związku z tym jest zdania, że 
należy jak najszybciej zwołać konferencję i że powinna ona przynieść jasne 
propozycje, w tym dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu obywateli, aby 
doprowadzić do głębokiej reformy Unii Europejskiej, która sprawi, że stanie się ona 
bardziej skuteczna, solidarna, demokratyczna, suwerenna i odporna na zagrożenia;”

GUE/NGL:
ust. 17
część pierwsza „wzywa Komisję Europejską, by przedstawiła propozycję szeroko zakrojonego 

pakietu na rzecz inwestycji służących ożywieniu gospodarczemu i odbudowie w 
celu wsparcia europejskiej gospodarki po kryzysie – w uzupełnieniu działań 
podejmowanych już przez Europejski Mechanizm Stabilności, Europejski Bank 
Inwestycyjny i Europejski Bank Centralny – w ramach nowych wieloletnich ram 
finansowych (WRF); uważa, że taki pakiet powinien być stosowany w całym okresie 
zakłóceń gospodarczych spowodowanych tym kryzysem; niezbędne inwestycje 
powinny być finansowane ze zwiększonych WRF, z istniejących unijnych funduszy 
i instrumentów finansowych, a także z obligacji na rzecz ożywienia gospodarczego 
zabezpieczonych budżetem UE;”

część druga „pakiet ten nie powinien obejmować uwspólnienia istniejącego długu i powinien być 
ukierunkowany na przyszłe inwestycje;”
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ECR, GUE/NGL:
ust. 20
część pierwsza „domaga się zatem przyjęcia ambitnych WRF wyposażonych w większy budżet 

odpowiednio do celów Unii, przewidywanego wpływu kryzysu na gospodarki UE 
oraz oczekiwań obywateli co do europejskiej wartości dodanej, przy zapewnieniu 
większej i niezbędnej elastyczności i prostoty w wykorzystywaniu funduszy do 
reagowania na kryzysy; wzywa ponadto do zmiany wniosku Komisji dotyczącego 
reformy systemu zasobów własnych, aby zyskać wystarczające pole manewru 
budżetowego i zagwarantować budżetowi większą przewidywalność, zdolność do 
działania i większą odporność na zagrożenia krajowe;”

część druga „podkreśla, że w budżecie UE potrzebne będą nowe zasoby własne w celu 
zagwarantowania pakietu na rzecz ożywienia gospodarczego i odbudowy;” z 
wyjątkiem słowa „własne”

część trzecia „własne”

ust. 51
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „większych uprawnień UE do działania w przypadku 

transgranicznych zagrożeń dla zdrowia, wraz z nowymi i wzmocnionymi”
część druga „większych uprawnień UE do działania” i „wraz z”
część trzecia „w przypadku transgranicznych zagrożeń dla zdrowia” i „nowymi i wzmocnionymi”

Verts/ALE, GUE/NGL:
ust. 43
część pierwsza „podkreśla, że panująca obecnie dezinformacja na temat COVID-19 stanowi 

poważny problem w dziedzinie zdrowia publicznego; wzywa UE do ustanowienia 
europejskiego źródła informacji we wszystkich językach urzędowych, aby zapewnić 
wszystkim obywatelom dostęp do dokładnych i zweryfikowanych informacji; 
uważa, że ECDC powinno odpowiadać za koordynację i dostosowywanie danych 
pochodzących z państw członkowskich w celu poprawy ich jakości i zwiększenia 
ich porównywalności;”

część druga „wzywa firmy z branży mediów społecznościowych do proaktywnego 
podejmowania niezbędnych środków w celu położenia kresu dezinformacji i 
nawoływaniu do nienawiści w związku z koronawirusem;”


