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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. Elektroniczne informacje dotyczące transportu towarowego ***II

Zalecenie do drugiego czytania: Andor Deli (A9-0119/2020)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Przyjęcie bez głosowania

2. Nominacja Helgi Berger na członka Trybunału Obrachunkowego

Sprawozdanie: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020) (Głosowanie tajne (art. 191 ust. 1 Regulaminu))

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Kandydatura taj + 360, 221, 114

3. Mianowanie dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Bankowego (EUNB)

Sprawozdanie: Irene Tinagli (A9-0132/2020) (Głosowanie tajne (art. 191 ust. 1 Regulaminu))

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Nominacja taj + 343, 296, 56

4. Zmiana rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów 
przeznaczonych na szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych ***I

Sprawozdanie: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie gi + 650, 19, 26
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5. Zmiana rozporządzenia (UE) 2017/2454 w odniesieniu do dat rozpoczęcia 
stosowania ze względu na kryzys związany z COVID-19 *

Sprawozdanie: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie gi + 494, 165, 35

6. Międzynarodowe i wewnątrzkrajowe uprowadzenia rodzicielskie dzieci z UE w 
Japonii

Projekt rezolucji: B9-0205/2020

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0205/2020
(komisja PETI)

Jedno głosowanie gi + 686, 1, 8

7. Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną w dobie kryzysu wynikającego z 
pandemii COVID-19

Projekt rezolucji: B9-0204/2020

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0204/2020
(komisja PETI)

Jedno głosowanie gi + 682, 3, 10
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8. Wymogi w zakresie egzekwowania przepisów oraz przepisy szczególne dotyczące 
delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego ***II

Zalecenie do drugiego czytania: Kateřina Konečná (A9-0114/2020) (wymagana większość głosów 
posłów do Parlamentu)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wniosek o odrzucenie stanowiska Rady

Wniosek o odrzucenie 1=
23=

posłowie
ECR

gi - 218, 469, 7

Projekt aktu prawnego

Art. 1 ust. 2 5 ECR gi - 159, 517, 13

Art. 1 ust. 3 akapit 1 28=
6&7=

posłowie
ECR

gi - 171, 515, 3

Art. 1 ust. 3 akapit 2 29=
8s,10 i 

11=

posłowie
ECR

gi - 169, 515, 5

Art. 1 ust. 3 akapit 3 9s=
30s=

posłowie
ECR

gi - 169, 515, 5

Art. 1 ust. 3 akapit 4 31 posłowie gi - 168, 512, 9

Art. 1 ust. 4 akapit 
1(a)

12=
32/rev=

posłowie
ECR

gi - 167, 518, 4

Art. 1 ust. 4 akapit 
1(b)

13=
33=

posłowie
ECR

gi - 167, 518, 4

Art. 1 ust. 4 akapit 
1(c)

14=
34=

posłowie
ECR

gi - 167, 518, 4

35 posłowie gi - 168, 514, 7Art. 1 ust. 4 akapit 2

15 ECR gi - 168, 514, 7

36s posłowie gi - 159, 516, 14Art. 1 ust. 4 akapit 3

16 ECR gi - 153, 526, 10

37 posłowie gi - 164, 515, 10Art. 1 ust. 8

17 ECR gi - 155, 526, 8
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Art. 1 ust. 10 18=
38=

posłowie
ECR

gi - 167, 513, 9

Art. 7, po ust. 1 19=
39=

posłowie
ECR

gi - 165, 513, 11

Art. 9 ust. 1 
wprowadzenie

20 ECR gi - 160, 520, 9

Art. 9 ust. 1 akapit 1 21 ECR gi - 160, 520, 9

22 ECR gi - 161, 519, 9Art. 10 ust. 1

40 posłowie gi - 163, 518, 8

Po motywie 11 24 posłowie gi - 165, 514, 10

Motyw 12 2=
25=

posłowie
ECR

gi - 164, 516, 9

Motyw 13 26 posłowie gi - 163, 515, 11

Po motywie 14 3 ECR gi - 161, 516, 12

Motyw 15 4=
27=

posłowie
ECR

gi - 162, 515, 12

Różne
Alfred Sant i Leszek Miller również indywidualnie podpisali się pod poprawkami 23 i 40.



P9_PV(2020)07.08-10(VOT)_PL.docx 8 PE 655.130

9. Dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz dzienny 
i tygodniowy okres odpoczynku, a także określanie położenia za pomocą 
tachografów ***II

Zalecenie do drugiego czytania: Henna Virkkunen (A9-0115/2020) (wymagana większość głosów 
posłów do Parlamentu)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wniosek o odrzucenie stanowiska Rady

Wniosek o odrzucenie 1=
2=

posłowie
ECR

gi - 162, 524, 9

Zmiany do rozporządzenia (WE) nr 561/2006

Art. 2 ust. 1 litera a a 10s ECR gi - 157, 522, 10

Art. 3 litera h a 11s ECR gi - 151, 527, 11

Art. 8 ust. 6 4s posłowie gi - 152, 470, 67

Art. 8 ust. 6 b akapit 1 12 ECR gi - 146, 532, 11

Art. 8 ust. 6 b akapit 2 13 ECR gi - 152, 526, 11

Art. 8 ust. 8 akapit 1 5 posłowie gi - 173, 508, 8

Art. 8 ust. 8 akapit 2 6 posłowie gi - 168, 513, 8

Art. 8 ust. 8 a akapit 1 7 posłowie gi - 167, 508, 14

Art. 8 a ust. 4 8 posłowie gi - 166, 511, 12

Zmiany do rozporządzenia (UE) nr 165/2014

Art. 3 ust. 4 14 ECR gi - 157, 524, 8

Art. 3 ust. 4 a 15 ECR gi - 156, 523, 10

Art. 9 ust. 2 16 ECR gi - 155, 525, 9

Art. 11 ust. 1 akapit 3 17s ECR gi - 144, 533, 12

Art. 34 ust. 7 akapit 2 18 ECR gi - 156, 522, 11

Projekt aktu prawnego

19 ECR gi - 159, 521, 9Art. 3 ust. 1

9oc1 posłowie gi - 162, 519, 8
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Art. 3, po ust. 1 9oc2=
20=

posłowie
ECR

gi - 163, 518, 8

Motyw 15 3 posłowie gi - 172, 509, 8

Różne
Alfred Sant również indywidualnie podpisał się pod poprawkami od 2 do 9.

10. Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego ***II

Zalecenie do drugiego czytania: Ismail Ertug (A9-0116/2020) (wymagana większość głosów posłów 
do Parlamentu)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wniosek o odrzucenie stanowiska Rady

Wniosek o odrzucenie 2=
13=

posłowie
ECR

gi - 174, 513, 8

Zmiany do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009

Art. 5 ust. 1(b) 7s=
17s=

posłowie
ECR

gi - 177, 503, 9

Art. 5 ust. 1(g) 8=
18=

posłowie
ECR

gi - 171, 509, 9

Zmiany do rozporządzenia (WE) nr 1072/2009

Art. 8 ust. 2 a 9s=
19s=

posłowie
ECR

gi - 187, 492, 10

Art. 8 ust. 2 b 1 ECR gi - 172, 508, 9

Art. 8 ust. 3 10=
20=

posłowie
ECR

gi - 181, 498, 10

Art. 10 ust. 7 11s=
21s=

posłowie
ECR

gi - 173, 504, 12

Projekt aktu prawnego

22 ECR gi - 166, 514, 9Art. 4 ust. 1

12oc1 posłowie gi - 167, 514, 8
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Art. 4, po ust. 1 12oc2=
23=

posłowie
ECR

gi - 168, 513, 8

Art. 4 ust. 2 24 ECR gi - 165, 515, 9

Motyw 8, ust. 1 3=
14=

posłowie
ECR

gi - 177, 506, 6

Motyw 8, ust. 2 4s posłowie gi - 171, 511, 7

5s posłowie gi - 176, 501, 12Motyw 21

15 ECR gi - 169, 511, 9

Motyw 22 6s=
16s=

posłowie
ECR

gi - 174, 502, 12

Różne
Alfred Sant również indywidualnie podpisał się pod poprawkami od 2 do 12.

11. Europejska inicjatywa obywatelska: środki tymczasowe dotyczące terminów w 
odniesieniu do etapów zbierania, weryfikacji i badania w związku z wybuchem 
epidemii COVID-19 ***I

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2020)0221 – C9-0142/2020 – 2020/0099(COD))

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wstępne porozumienie

Wstępne porozumienie 15 komisja gi + 684, 7, 3
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12. Zmiana dyrektyw (UE) 2017/2455 i (UE) 2019/1995 w odniesieniu do terminu 
transpozycji i daty rozpoczęcia stosowania ze względu na kryzys związany z 
COVID-19 *

Sprawozdanie: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wniosek o odrzucenie wniosku Komisji

Wniosek o odrzucenie 
wniosku Komisji

10=
11=

Verts/ALE
GUE/NGL

gi - 159, 501, 34

Projekt aktu prawnego

Poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej – 
głosowanie łączne

1-9 komisja gi + 550, 132, 11

Wniosek Komisji gi + 485, 162, 43

13. Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego za rok 2019

Sprawozdanie: David Cormand (A9-0081/2020)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 1 4 ID gi - 106, 560, 27

Po ust. 2 15 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew

gi + 559, 76, 60

Po ust. 6 5 ID gi - 153, 535, 5

Ust. 11 6 ID gi - 147, 543, 3

gp

1/gi + 625, 65, 5

Ust. 32 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 392, 299, 3
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 35 ust. pierwotny 
tekst

gi + 375, 288, 32

Ust. 37 1 GUE/NGL gi + 379, 262, 54

gp

1/gi + 594, 65, 36

Ust. 38 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 411, 247, 36

gp

1/gi + 660, 22, 12

Ust. 41 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 415, 267, 12

gp

1/gi + 653, 34, 8

2/gi + 391, 298, 6

Po ust. 48 3 PPE

3/gi + 552, 106, 37
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 55 ust. pierwotny 
tekst

gi + 434, 197, 64

Ust. 57 7 ID gi - 85, 605, 3

Ust. 63 8 ID gi - 106, 542, 45

Po ust. 65 9 ID gi - 134, 553, 6

Ust. 72 ust. pierwotny 
tekst

gi + 444, 226, 25

Ust. 73 10 ID gi - 123, 567, 3

Po ust. 76 11 ID gi - 112, 538, 43

Ust. 80 12 ID gi - 112, 574, 7

Ust. 82 13 ID gi - 113, 528, 52

Po ust. 83 16 Verts/ALE, 
S&D

gi + 468, 170, 57

Ust. 84 14 ID gi - 146, 507, 40

Ust. 89 2 GUE/NGL gi + 391, 248, 54

Rezolucja (całość tekstu) gi + 527, 73, 91

Wnioski o głosowanie odrębne
PPE: ust. 35, 55, 72

Wnioski o głosowanie podzielone
Verts/ALE:
ust. 38
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „dla lotnictwa” i „lotnictwa”
część druga te słowa
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poprawka 3
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „że niezależnie od” i „regeneracyjny wzrost 

gospodarczy i”
część druga „że niezależnie od”
część trzecia „regeneracyjny wzrost gospodarczy i”

PPE:
ust. 32
część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje zmienioną metodykę EBI dotyczącą oceny śladu 

węglowego i wzywa do jej pełnego stosowania, ze szczególnym uwzględnieniem 
emisji związanych z popytem marginalnym i emisji pośrednich („typu 3”); wzywa 
do kompleksowej oceny projektów zamiast prostej analizy ekonomicznej cyklu 
życia emisji;”

część druga „apeluje o rygorystyczną rachunkowość dotyczącą klimatu, zwłaszcza w 
gospodarczej i finansowej ocenie projektów służącej monitorowaniu zasobów 
przydzielonych na cele związane z klimatem i rzeczywistych wydatków; w związku 
z tym wzywa do uaktualnienia szacunków wskaźników wykorzystania;”

ust. 41
część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje wytyczne dotyczące elektrowni wodnych przyjęte w 

2018 r. i wzywa do rozszerzenia wymogów przejrzystości na wszystkie projekty 
infrastrukturalne,”

część druga „w tym te finansowane przez pośredników finansowych;”

14. Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego za 2018 r.

Sprawozdanie: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Po ust. 1 7 ID gi - 92, 554, 47

gp

1/gi + 589, 93, 12

Ust. 9 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 548, 129, 17
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 11 1 GUE/NGL gi - 305, 334, 56

Ust. 12 ust. pierwotny 
tekst

gi + 539, 128, 27

Ust. 15 ust. pierwotny 
tekst

gi + 543, 138, 13

Ust. 16 ust. pierwotny 
tekst

gi + 548, 94, 53

Ust. 19 ust. pierwotny 
tekst

gi + 548, 89, 58

gp

1/gi + 535, 146, 14

Ust. 20 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 585, 87, 23

2 GUE/NGL gi - 171, 495, 28Ust. 23

8 PPE gi + 369, 296, 30

gp

1/gi + 554, 56, 85

2/gi + 382, 305, 8

Ust. 24 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 559, 79, 57
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 26 10 Verts/ALE gi - 162, 489, 43

Ust. 28 11 Verts/ALE gi - 288, 399, 8

Ust. 33 9 PPE gi + 359, 253, 83

Ust. 35 12 Verts/ALE gi - 337, 346, 12

Ust. 36 ust. pierwotny 
tekst

gi + 430, 173, 92

Ust. 42 13 Verts/ALE gi - 289, 368, 38

Ust. 43 3 GUE/NGL gi - 304, 357, 34

Ust. 65 4 GUE/NGL gi + 315, 309, 71

Po ust. 71 14 Verts/ALE gi + 471, 166, 58

15 Verts/ALE gi - 306, 325, 64Ust. 81

5 GUE/NGL gi - 176, 456, 63

Motyw E 6 ID gi - 127, 552, 14

Rezolucja (całość tekstu) gi + 531, 80, 80

Wnioski o głosowanie odrębne
ECR: ust. 9, 12, 15, 16, 19, 20
Verts/ALE: ust. 36

Wnioski o głosowanie podzielone
PPE:
ust. 24
część pierwsza „uważa, że nowa polityka kredytowania energetyki EBI,” oraz „stanowi istotny krok 

naprzód,”
część druga „a w szczególności decyzja o zaprzestaniu udzielania do końca 2021 r. pożyczek na 

projekty dotyczące energii z paliw kopalnych,”
część trzecia „oraz przykład, jaki dał on innym bankom; podkreśla potrzebę zadbania o to, by 

korzystanie z takich źródeł energii jak gaz ziemny oraz ich finansowanie było 
zgodne z celem, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 
r.; zwraca uwagę, że polityka kredytowania energetyki zostanie poddana 
przeglądowi na początku 2022 r., i apeluje, aby w ramach tego przeglądu 
dostosowano tę politykę do europejskiej taksonomii zrównoważonego 
finansowania;”

ECR:
ust. 9
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „czyli tzw. europejski bank klimatyczny;”
część druga te słowa
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ust. 20
część pierwsza „podkreśla, że jeżeli EBI ma ambicje, by odegrać rolę kluczowego filara 

finansowego Europejskiego Zielonego Ładu, musi on wzmóc wysiłki, aby stać się 
„bankiem klimatycznym”;”

część druga „wzywa EBI do opracowania planu działania zawierającego konkretne, wymierne, 
osiągalne, realistyczne i określone w czasie cele w odniesieniu do wdrażania 
porozumienia paryskiego; apeluje, aby cele te uwzględniały potencjalne ryzyko 
zwiększenia różnic między regionami UE i państwami członkowskimi; podkreśla 
działania EBI na rzecz spójności gospodarczej i społecznej; podkreśla konieczność 
dostosowania działań EBI na rzecz spójności gospodarczej i społecznej do celów 
klimatycznych;”

15. Sprawozdanie roczne w sprawie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej 
i zwalczania nadużyć w 2018 r.

Sprawozdanie: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 14 ust. pierwotny 
tekst

gi + 397, 190, 98

gp

1/gi + 586, 27, 75

Ust. 18 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 548, 116, 24
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 23 ust. pierwotny 
tekst

gi + 588, 90, 9

Ust. 52 ust. pierwotny 
tekst

gi + 562, 45, 81

Ust. 53 ust. pierwotny 
tekst

gi + 555, 114, 19

Ust. 57 ust. pierwotny 
tekst

gi + 654, 25, 9

Ust. 58 ust. pierwotny 
tekst

gi + 603, 42, 43

Ust. 61 ust. pierwotny 
tekst

gi + 524, 118, 46

Ust. 62 ust. pierwotny 
tekst

gi + 518, 121, 49

gp

1/gi + 553, 50, 85

Ust. 63 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 516, 124, 47

Ust. 64 ust. pierwotny 
tekst

gi + 530, 132, 26

Ust. 65 ust. pierwotny 
tekst

gi + 552, 46, 90

Ust. 66 ust. pierwotny 
tekst

gi + 544, 74, 70

Ust. 69 1 GUE/NGL gi + 536, 109, 43

Ust. 111 ust. pierwotny 
tekst

gi + 568, 67, 53

Rezolucja (całość tekstu) gi + 421, 167, 93

Wnioski o głosowanie odrębne
S&D: ust. 14
ECR: ust. 53, 61, 62, 64
ID: ust. 18, 23, 52, 57, 58, 61, 64, 65, 66, 111



P9_PV(2020)07.08-10(VOT)_PL.docx 19 PE 655.130

Wnioski o głosowanie podzielone
ECR:
ust. 18
część pierwsza „podkreśla, że Komisja Europejska nie podejmuje obecnie wystarczających działań 

w celu zwalczania tego rodzaju nadużyć finansowych; wzywa Komisję do 
przeprowadzenia skutecznych kontroli w połączeniu z wiążącymi środkami;”

część druga „zauważa, że Prokuratura Europejska powinna odgrywać główną rolę w 
prowadzeniu badań transgranicznych, wykrywaniu i zgłaszaniu przypadków 
nadużyć finansowych oraz stawianiu oszustów przed wymiarem sprawiedliwości;”

ust. 63
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „z zadowoleniem przyjmuje mianowanie Laury 

Codruty Kovesi na stanowisko pierwszego Europejskiego Prokuratora 
Generalnego,”

część druga te słowa

16. Sytuacja humanitarna w Wenezueli oraz kryzys migracyjny i uchodźczy

Projekty rezolucji: B9-0211/2020, B9-0212/2020, B9-0213/2020, B9-0214/2020, B9-0215/2020

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0211/2020
(PPE, S&D, Renew)

Po ust. 4 1 GUE/NGL gi - 74, 602, 22

Po ust. 10 2 GUE/NGL gi - 63, 567, 68

Po ust. 12 3 GUE/NGL gi - 86, 583, 29

Rezolucja (całość tekstu) gi + 487, 119, 79

Projekty rezolucji grup politycznych

B9-0211/2020 PPE gi ↓

B9-0212/2020 GUE/NGL gi ↓

B9-0213/2020 S&D gi ↓

B9-0214/2020 ECR gi ↓

B9-0215/2020 Renew gi ↓
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17. Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich *

Sprawozdanie: José Gusmão (A9-0124/2020)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej - 
głosowanie łączne

1-2
8-10
12-14

16
18-19
21-27
29-32
34-35

komisja gi + 581, 63, 50

gp

1/gi + 573, 108, 13

3 komisja

2/gi + 555, 89, 50

gp

1/gi + 611, 70, 13

4 komisja

2/gi + 351, 276, 67

gp

1/gi + 580, 90, 21

2/gi + 517, 159, 17

5 komisja

3/gi + 374, 283, 36

gp

1/gi + 576, 104, 14

2/gi + 551, 88, 55

3/gi + 363, 273, 58

6 komisja

4/gi + 419, 184, 91

gp

1/gi + 637, 28, 29

11 komisja

2/gi + 359, 299, 36

Poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej - 
głosowanie odrębne

15 komisja gp
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

1/gi + 613, 59, 22

2/gi + 518, 160, 15

gp

1/gi + 601, 61, 32

17 komisja

2/gi + 658, 11, 25

gp

1/gi + 552, 91, 50

2/gi + 368, 276, 49

20 komisja

3/gi + 590, 52, 51

gp

1/gi + 549, 61, 84

33 komisja

2/gi + 450, 204, 39

36 komisja gi + 604, 49, 41

38 S&D gi + 533, 144, 17Załącznik I – 
wytyczna 7 – po ust. 6

28 komisja gi ↓

37 S&D gi + 575, 111, 8Motyw 7

7 komisja gi ↓

Wniosek Komisji gi + 550, 128, 10

Wnioski o głosowanie odrębne
Renew: poprawka 36
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Wnioski o głosowanie podzielone
ECR:
poprawka 17
część pierwsza „Państwa członkowskie powinny wspierać równe szanse dla wszystkich, eliminując 

nierówności w systemach kształcenia i szkolenia i zapewniając dostęp do dobrej 
jakościowo i powszechnej włączającej wczesnej edukacji. Powinny one przyczyniać 
się do podnoszenia ogólnego poziomu wykształcenia, zmniejszania liczby młodych 
ludzi przedwcześnie kończących naukę, zwiększania dostępu do szkolnictwa 
wyższego i podnoszenia odsetka osób kończących studia oraz zwiększania 
uczestnictwa dorosłych w ustawicznym uczeniu się, w szczególności wśród osób 
uczących się pochodzących ze środowisk w niekorzystnej sytuacji i często 
posiadających najniższe kwalifikacje. Biorąc pod uwagę nowe wyzwania związane 
z transformacją społeczeństw: cyfrową, ekologiczną i demograficzną, a także 
panujące stereotypy związane z płcią, państwa członkowskie powinny 
upowszechniać uczenie się oparte na pracy w ramach systemów kształcenia 
i szkolenia zawodowego (w tym poprzez skuteczne przygotowanie zawodowe 
wysokiej jakości) oraz, nie lekceważąc znaczenia ciągłych inwestycji w nauki 
humanistyczne, zwiększyć liczbę absolwentów w dziedzinie nauk ścisłych, 
technologii, inżynierii i matematyki (STEM) dzięki zastosowaniu podejścia opartego 
na równowadze płci, zarówno na etapie średniego poziomu kształcenia i szkolenia 
zawodowego, jak i szkolnictwa wyższego. Ponadto w stosownych przypadkach 
państwa członkowskie powinny w większym stopniu dostosować szkolnictwo 
wyższe i badania naukowe do potrzeb rynku pracy, wzmocnić dualne i kooperacyjne 
systemy kształcenia zawodowego, poprawić monitorowanie i prognozowanie 
zapotrzebowania na umiejętności, zwiększyć widoczność i porównywalność 
umiejętności, w tym nabytych za granicą, oraz poprawić możliwości uznawania i 
formalnej walidacji umiejętności i kompetencji nabytych zarówno w ramach 
systemu formalnego kształcenia i szkolenia, jak i poza nim. Państwa członkowskie 
powinny zwiększyć ofertę bardziej elastycznych i włączających formuł 
ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego, ulepszyć ją oraz doprowadzić do 
jej szerszego wykorzystywania. Państwa członkowskie powinny również 
inwestować w miejsca pracy i w systemy ochrony socjalnej dla osób niezdolnych do 
przekwalifikowania się, wspierać za pośrednictwem usług publicznych osoby 
dorosłe o niskich umiejętnościach zawodowych, pomagając im w zyskaniu dostępu 
do stabilnych miejsc pracy wysokiej jakości, w utrzymywaniu ich szans na 
zatrudnienie oraz w rozwijaniu tych szans w perspektywie długofalowej, 
zwiększając dostęp do wysokiej jakości możliwości uczenia się oraz zachęcając do 
korzystania z nich, poprzez realizację ścieżek poprawy umiejętności obejmujących 
ocenę umiejętności, ofertę kształcenia i szkolenia odpowiadającą możliwościom na 
rynku pracy oraz walidację i uznawanie nabytych umiejętności.”

część druga „Należy zachęcać do ustanowienia prawa do płatnego urlopu szkoleniowego, 
zgodnie ze stosownymi konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) 
umożliwiającymi pracownikom udział w programach szkoleniowych w godzinach 
pracy. Państwa członkowskie powinny przyjąć niezbędne środki w celu poprawy 
nauczania i szkolenia na odległość, zapewniając wszystkim ich dostępność i w pełni 
uwzględniając potrzeby osób z niepełnosprawnościami.”

PPE:
poprawka 20
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „w tym poprzez ustanowienie wskaźnika równości płac 

opartego na porównaniu wynagrodzenia kobiet i mężczyzn.” oraz „Ostatecznie 
powinny one przejść na pełnopłatne urlopy macierzyńskie i ojcowskie.”

część druga „w tym poprzez ustanowienie wskaźnika równości płac opartego na porównaniu 
wynagrodzenia kobiet i mężczyzn.”
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część trzecia „Ostatecznie powinny one przejść na pełnopłatne urlopy macierzyńskie i 
ojcowskie.”

poprawka 33
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa: „bezpłatnej” (po „opieki zdrowotnej”)
część druga „bezpłatnej” (po „opieki zdrowotnej”)

poprawka 5
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „Wskaźnik równouprawnienia płci mógłby być jednym 

z narzędzi europejskiego semestru służącym monitorowaniu postępów w realizacji 
celów społecznych i celów w zakresie zatrudnienia oraz pomiarowi wpływu polityki 
zatrudnienia i polityki społecznej na kwestie związane z płcią.”

część druga „Wskaźnik równouprawnienia płci mógłby być jednym z narzędzi europejskiego 
semestru służącym monitorowaniu postępów w realizacji celów społecznych i celów 
w zakresie zatrudnienia oraz pomiarowi wpływu polityki zatrudnienia i polityki 
społecznej na kwestie związane z płcią.” z wyjątkiem słowa: „Wskaźnik”

część trzecia „Wskaźnik”

poprawka 11
część pierwsza „Wytyczne ujęte w załączniku zostaną poddane przeglądowi nie później niż po roku 

od ich przyjęcia w celu uwzględnienia kryzysu związanego z COVID-19 oraz jego 
skutków społecznych i wpływu na zatrudnienie, a także w trosce o lepszą reakcję w 
razie podobnych kryzysów w przyszłości.”

część druga „W celu wzmocnienia demokratycznego podejmowania decyzji Parlament 
Europejski zostanie zaangażowany na równi z Radą w określenie zintegrowanych 
wytycznych w sprawie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.”

Renew, ECR:
poprawka 3
część pierwsza „Zgodnie z TFUE Unia opracowała i wdrożyła instrumenty koordynacji polityki 

w dziedzinie polityki gospodarczej i zatrudnienia. Do instrumentów tych należą 
przedstawiane tutaj wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich 
wraz z określonymi w zaleceniu Rady (UE) 2015/1184 ogólnymi wytycznymi 
dotyczącymi polityk gospodarczych państw członkowskich i Unii – wspólnie 
stanowią one zintegrowane wytyczne. Muszą one wspierać wprowadzanie w życie 
Europejskiego Zielonego Ładu, Europejskiego filaru praw socjalnych, zmienionej 
Europejskiej karty społecznej, porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz wytyczyć kierunki realizacji 
polityki w państwach członkowskich i Unii, odzwierciedlając współzależność 
między państwami członkowskimi. Otrzymany w ten sposób zestaw 
skoordynowanych polityk i reform na szczeblu europejskim i krajowym ma 
zapewnić odpowiednie połączenie ogólnych zrównoważonych polityk 
gospodarczych i zatrudnienia w celu zwiększenia ich pozytywnego efektu 
mnożnikowego”

część druga „a jednocześnie odwrócić tendencję malejącego zakresu stosowania rokowań 
zbiorowych.”
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Renew, PPE:
poprawka 4
część pierwsza „Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia są spójne z obowiązującym 

prawodawstwem Unii i różnymi inicjatywami Unii, w tym z zaleceniem Rady z dnia 
22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży (6), 
zaleceniem Rady z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie integracji osób długotrwale 
bezrobotnych na rynku pracy (7), zaleceniem Rady z dnia 19 grudnia 2016 r. 
w sprawie ścieżek poprawy umiejętności: nowe możliwości dla dorosłych, 
zaleceniem Rady z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie europejskich ram jakości 
i skuteczności przygotowania zawodowego, zaleceniem Rady z dnia 22 maja 2018 r. 
w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, 
zaleceniem Rady z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wysokiej jakości systemów 
wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem oraz zaleceniem Rady z dnia 8 listopada 
2019 r. w sprawie dostępu pracowników oraz osób samozatrudnionych do ochrony 
socjalnej. W następstwie decyzji Rady z dnia 23 marca 2020 r. o uruchomieniu tak 
zwanej ogólnej klauzuli wyjścia państwa członkowskie mogą zastosować 
elastyczność fiskalną w celu wspierania i ochrony wysokiej jakości miejsc pracy i 
warunków pracy oraz finansowania zdrowia publicznego i usług społecznych. Czas 
stosowania klauzuli wyjścia musi odzwierciedlać zasięg i czas trwania kryzysu 
związanego z COVID-19.”

część druga „Na podstawie przeprowadzonych przez Komisję konsultacji społecznych należy 
zbadać, jakie kierunki rozwoju mogłyby obrać unijne przepisy fiskalne.”

poprawka 15
część pierwsza „Państwa członkowskie będą mogły zwrócić się o pomoc w ramach instrumentu 

tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia ryzyka bezrobocia w związku z 
sytuacją nadzwyczajną (SURE). Państwa członkowskie powinny dopilnować, by ta 
pomoc finansowa była udzielana wyłącznie przedsiębiorstwom przestrzegającym 
stosownych układów zbiorowych. Państwa członkowskie powinny dopilnować, by 
przedsiębiorstwa będące beneficjentami powstrzymały się od skupowania akcji 
własnych lub wypłacania dywidend akcjonariuszom i premii kadrze zarządzającej”

część druga „oraz by nie były zarejestrowane w rajach podatkowych.”
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Renew, ECR, PPE:
poprawka 6
część pierwsza „Zmiany klimatu i wyzwania związane ze środowiskiem, globalizacja, cyfryzacja i 

zmiany demograficzne sprawiają, że europejskie gospodarki i społeczeństwa ulegają 
głębokiemu przeobrażeniu. Unia i jej państwa członkowskie powinny 
współpracować, aby zareagować na tę bezprecedensową sytuację poprzez 
ugruntowanie praw socjalnych oraz podjęcie działań na rzecz ograniczenia ubóstwa i 
nierówności, a w razie potrzeby dostosować istniejące systemy, aby zwiększyć ich 
odporność i stabilność, uznając ścisłą współzależność gospodarek i rynków pracy 
oraz polityki społecznej i polityki ochrony środowiska państw członkowskich. 
Wymaga to skoordynowanych, ambitnych i skutecznych działań politycznych 
zarówno na szczeblu unijnym, jak i na szczeblu krajowym. Takie działania 
polityczne powinny obejmować stymulowanie inwestycji społecznych i 
środowiskowych, skuteczne długoterminowe środki konieczne do złagodzenia 
skutków kryzysu oraz pomoc finansową dla przedsiębiorstw, organizacji non-profit i 
organizacji charytatywnych, a także gospodarstw domowych, w szczególności 
gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 
Powinny one łączyć środki po stronie podaży i popytu – ze zwróceniem należytej 
uwagi również na potrzeby w zakresie podaży i popytu na rynku pracy oraz z 
zastosowaniem nowych technologii – przy czym należy uwzględnić ich wpływ na 
środowisko, zatrudnienie oraz ich skutki społeczne.”

część druga „Państwa członkowskie i Unia powinny przyjąć instrumenty o charakterze 
długoterminowym”

część trzecia „w tym celu ”
część czwarta „Mile widziane są prace Komisji nad europejskim stałym systemem reasekuracji 

świadczeń dla bezrobotnych.”

18. Projekt budżetu korygującego nr 5 do budżetu ogólnego na 2020 r.: Kontynuacja 
wsparcia na rzecz uchodźców i społeczności przyjmujących w Jordanii, Libanie i 
Turcji w reakcji na kryzys w Syrii

Sprawozdanie: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 3 1 ID gi - 110, 570, 11

Rezolucja (całość tekstu) gi + 557, 72, 59
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19. Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2020 r. w celu 
kontynuowania pomocy humanitarnej dla uchodźców w Turcji

Sprawozdanie: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020) (wymagana większość głosów posłów do 
Parlamentu)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Rezolucja (całość 
tekstu)

gi + 553, 106, 29

20. Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: Określone zastosowania 
tritlenku chromu

Projekt rezolucji: B9-0202/2020

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0202/2020
(komisja ENVI)

Rezolucja (całość 
tekstu)

gi - 325, 325, 35
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21. Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: Substancje czynne, w tym 
flumioksazyna

Projekt rezolucji: B9-0203/2020

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0203/2020
(komisja ENVI)

Po motywie N 1 GUE/NGL gi + 390, 259, 41

Po motywie O 2 GUE/NGL gi + 385, 254, 51

Motyw Q 3 GUE/NGL gi + 339, 286, 64

Motyw T ust. pierwotny 
tekst

gi - 157, 524, 9

Rezolucja (całość tekstu) gi + 415, 252, 20

Wnioski o głosowanie odrębne
GUE/NGL: motyw T

22. Kompleksowe europejskie podejście do magazynowania energii

Sprawozdanie: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Rezolucja (całość 
tekstu)

gi + 556, 22, 110
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23. Przegląd wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej

Projekt rezolucji: B9-0122/2020

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0122/2020
(komisja ITRE)

gp

1/gi - 88, 592, 10

Przed ust. 1 1 GUE/NGL

2/gi - 75, 604, 11

Ust. 2 5 ECR gi - 122, 536, 32

6 ECR gi - 198, 451, 41

7 ECR gi - 172, 474, 44

Po ust. 2

8 ECR gi - 168, 465, 57

9 ECR gi - 131, 515, 43Ust. 3

ust. pierwotny 
tekst

gi + 535, 144, 11

10 ECR gi - 131, 539, 19

gp

1/gi + 561, 126, 3

Ust. 4

ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 628, 59, 3

Motyw H 2 ECR gi - 187, 464, 39

Motyw J 3 ECR gi - 157, 476, 57

Po motywie L 4 ECR gi - 183, 492, 15

Rezolucja (całość tekstu) gi + 548, 100, 40

Projekt rezolucji B9-0125/2020/REV (ECR)

Rezolucja (całość tekstu) gi ↓

Wnioski o głosowanie odrębne
ECR: ust. 3
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Wnioski o głosowanie podzielone
GUE/NGL:
ust. 4
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „oraz z wszystkimi pięcioma wymiarami unii 

energetycznej”
część druga te słowa

poprawka 1
część pierwsza „przypomina, że w rezolucji z 28 listopada 2019 r. w sprawie alarmującej sytuacji 

klimatycznej i środowiskowej wezwano do pilnego podjęcia konkretnych działań, 
aby powstrzymać zagrożenie, zanim będzie za późno; wzywa Komisję, aby 
wyeliminowała niespójności w obecnej polityce Unii dotyczącej kryzysu 
klimatycznego i środowiskowego, podejmując dalekosiężną reformę polityki między 
innymi w zakresie energii i inwestycji w infrastrukturę”

część druga „ubolewa z powodu decyzji o niezgłaszaniu sprzeciwu wobec czwartego wykazu 
projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, co umożliwiło 
Komisji kontynuację postępowania, i uważa, że stoi to w sprzeczności z 
ogłoszeniem kryzysu klimatycznego i środowiskowego;”

Różne
Ruža Tomašić i Ryszard Czarnecki (grupa ECR) również podpisali poprawki 2–10.

24. Zawarcie negocjowanej umowy między Unią Europejską a Nową Zelandią 
dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej 
przestępczości i terroryzmu

Sprawozdanie: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 1 2 GUE/NGL gi - 114, 436, 139

Umocowanie 13 ust. pierwotny 
tekst

gi + 397, 274, 19

gp

1/gi + 494, 192, 4

2/gi + 427, 259, 4

Motyw F ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 539, 131, 20

1 Verts/ALE gi + 392, 289, 8Motyw H

ust. pierwotny 
tekst

gi ↓

Rezolucja (całość tekstu) gi + 438, 133, 17
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Wnioski o głosowanie odrębne
GUE/NGL: umocowanie 13; motywy F, H
S&D: motywy F, H

Wnioski o głosowanie podzielone
Verts/ALE:
motyw F
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „mając na uwadze, że Europol określił poziom 

zagrożenia terrorystycznego ze strony dżihadystów jako wysoki” oraz „mając jednak 
na uwadze, że liczba aresztowanych prawicowych terrorystów, choć nadal 
stosunkowo niska, rosła trzeci rok z rzędu;”

część druga „mając na uwadze, że Europol określił poziom zagrożenia terrorystycznego ze 
strony dżihadystów jako wysoki”

część trzecia „mając jednak na uwadze, że liczba aresztowanych prawicowych terrorystów, choć 
nadal stosunkowo niska, rosła trzeci rok z rzędu;”

25. Strategia na rzecz zrównoważoności w zakresie chemikaliów

Projekt rezolucji: B9-0222/2020

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0222/2020
(komisja ENVI)

Przed ust. 1 1 GUE/NGL gi - 256, 334, 100

gp

1/gi + 606, 82, 2

Ust. 21 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 507, 178, 5

gp

1/gi + 654, 4, 32

Ust. 22 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 403, 261, 26

gp

1/gi + 532, 151, 6

Ust. 23 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 353, 329, 7
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 41 ust. pierwotny 
tekst

gi + 401, 270, 19

Po ust. 47 2 GUE/NGL gi + 430, 240, 20

3 GUE/NGL gi - 187, 459, 44Po ust. 48

4 GUE/NGL gi - 146, 474, 70

Ust. 81 ust. pierwotny 
tekst

gi + 422, 255, 12

gp

1/gi + 670, 11, 7

Ust. 82 ust. pierwotny 
tekst

2/gi - 330, 349, 10

Po ust. 84 5 GUE/NGL gi - 307, 339, 44

gp

1/gi + 676, 8, 4

Ust. 86 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 405, 267, 17

Ust. 99 6 GUE/NGL gi - 71, 596, 23

7 GUE/NGL gi - 176, 500, 14Po ust. 113

8 GUE/NGL gi - 311, 342, 37

Ust. 116 ust. pierwotny 
tekst

gi + 401, 280, 8

Rezolucja (całość tekstu) gi + 579, 18, 84

Wnioski o głosowanie odrębne
PPE: ust. 23, 41, 116
ECR: ust. 81
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Wnioski o głosowanie podzielone
PPE:
ust. 22
część pierwsza „przypomina, że do 2020 r. wszystkie istotne substancje wzbudzające szczególnie 

duże obawy, w tym substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego o 
równoważnym znaczeniu, muszą zostać umieszczone na liście kandydackiej 
rozporządzenia REACH; podkreśla, że po 2020 r. konieczne będzie podjęcie działań 
w celu wykrycia ewentualnych kolejnych substancji wzbudzających szczególnie 
duże obawy oraz dalszego zapewniania pełnej zgodności dokumentacji 
rejestracyjnej;”

część druga „wzywa Komisję do szybkiego wycofania SVHC;”

ust. 86
część pierwsza „wzywa Komisję do podjęcia działań w celu przyspieszenia rozwoju środków 

ochrony roślin niskiego ryzyka”
część druga „oraz ustanowienia celu wycofania pestycydów wysokiego ryzyka do 2030 r.;”

Renew:
ust. 21
część pierwsza „ponownie wyraża zaniepokojenie, że przepisy dotyczące zapobiegania obecności 

chemikaliów w produktach, w tym importowanych, są rozproszone, 
niesystematyczne i niespójne, a ponadto mają zastosowanie jedynie do bardzo 
niewielu substancji, produktów i zastosowań, często z wieloma wyłączeniami; 
wzywa Komisję do zaprezentowania, w ramach strategii w zakresie chemikaliów na 
rzecz zrównoważoności, planu działania dotyczącego zlikwidowania luk w 
obecnych ramach prawnych, z nadaniem priorytetowego znaczenia produktom, z 
którymi konsumenci mają bliski i częsty kontakt,”

część druga „takim jak tekstylia, meble, produkty dla dzieci i pochłaniające środki higieniczne;”

ust. 23
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa: „może”
część druga to słowo

ust. 82
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „uwzględniane w całym prawodawstwie”
część druga te słowa
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26. Przepisy przejściowe w celu uwzględnienia wpływu kryzysu związanego z 
COVID-19 (zmiana rozporządzenia (UE) 2016/1628) ***I

Wniosek dotyczący rozporządzenia: (COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD))

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Całość tekstu

Całość tekstu 4oc1 PPE, S&D, 
Renew, ID, 
Verts/ALE, 

ECR

gi + 658, 21, 9

Zmiany do rozporządzenia (UE) 2016/1628

Art. 58 ust. 5 akapit 5 
a

3 ID gi - 87, 595, 4

Art. 60 ust. 4 a 1 ECR gi - 142, 537, 9

Projekt aktu prawnego

2 ECR gi - 138, 543, 7Art. 2 ust. 1 a

4PC2 PPE, S&D, 
Renew, ID, 
Verts/ALE, 

ECR

gi + 628, 47, 13

Wniosek Komisji gi + 653, 17, 11
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27. Prowadzenie badań klinicznych nad produktami leczniczymi do stosowania u 
ludzi, które zawierają organizmy zmodyfikowane genetycznie lub składają się z takich 
organizmów oraz są przeznaczone do leczenia choroby koronawirusowej lub 
zapobiegania jej, oraz dostawa takich produktów ***I

Wniosek dotyczący rozporządzenia: (COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD))

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Art. 2 ust. 1 1 GUE/NGL, 
Verts/ALE

gi - 122, 502, 64

Art. 3 ust. 2 2 GUE/NGL, 
Verts/ALE

gi - 170, 497, 21

Art. 4 ust. 1 3 GUE/NGL, 
Verts/ALE

gi - 165, 502, 21

5 Verts/ALE, 
GUE/NGL

gi - 183, 470, 35Po art. 4

6 Verts/ALE, 
GUE/NGL

gi - 183, 470, 35

Po motywie 26 4 Verts/ALE, 
GUE/NGL

gi - 187, 468, 33

Wniosek Komisji gi + 505, 67, 109

28. Kompleksowa unijna polityka zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu – plan działania Komisji i dalszy rozwój sytuacji

Projekt rezolucji: B9-0206/2020, B9-0207/2020

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0207/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

Po ust. 1 1 GUE/NGL gi - 60, 571, 67

gp

1/gi + 598, 75, 26

2/gi + 538, 125, 36

Ust. 3 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 536, 125, 38
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

gp

1/gi - 307, 367, 25

Ust. 4 6 GUE/NGL

2/gi - 177, 461, 60

Po ust. 4 14 ID gi - 150, 530, 17

Po ust. 5 15 ID gi - 144, 538, 15

gp

1/gi + 655, 8, 36

2/gi + 446, 201, 52

Ust. 6 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 632, 13, 54

gp

1/gi + 639, 19, 41

Ust. 8 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 409, 263, 27

Ust. 9 ust. pierwotny 
tekst

gi + 410, 244, 45

gp

1/gi + 654, 8, 37

Ust. 13 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 602, 50, 47

2 GUE/NGL gi + 457, 181, 61Po ust. 17

16 ID gi - 149, 540, 8

Ust. 18 ust. pierwotny 
tekst

gi + 324, 299, 76

Ust. 21 7 GUE/NGL gi + 405, 284, 10

gp

1/gi + 581, 25, 93

Ust. 23 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 575, 100, 24
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Po ust. 23 3 GUE/NGL gi - 216, 463, 20

8 GUE/NGL gi - 65, 538, 96

gp

1/gi + 529, 103, 67

2/gi + 524, 110, 65

Ust. 24

ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 518, 158, 23

gp

1/gi + 535, 145, 19

Ust. 27 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 488, 178, 33

Ust. 29 9 GUE/NGL gi - 119, 570, 10

Po ust. 29 10 GUE/NGL gi - 336, 352, 9

gp

1/gi + 600, 18, 81

Ust. 30 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 613, 74, 12

Ust. 32 11s GUE/NGL gi - 122, 566, 11

Po ust. 34 12 GUE/NGL gi - 96, 591, 10

gp

1/gi + 372, 254, 73

13 GUE/NGL

2/gi - 202, 418, 79

gp

1/gi ↓

2/gi ↓

Ust. 40

ust. pierwotny 
tekst

3/gi ↓
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Po motywie F 4 GUE/NGL gi - 53, 617, 29

Motyw K ust. pierwotny 
tekst

gi + 461, 233, 5

Po motywie L 5 GUE/NGL gi + 354, 283, 62

Rezolucja (całość tekstu) gi + 534, 25, 122

Projekt rezolucji B9-0206/2020 (ID)

Rezolucja (całość tekstu) gi ↓

Wnioski o głosowanie odrębne
PPE: motyw K; ust. 9, 18
ECR: ust. 27
ID: ust. 3, 27

Wnioski o głosowanie podzielone
PPE:
ust. 6
część pierwsza „wzywa Komisję, aby rozwiązała kwestię braku w rejestrach krajowych 

wystarczających i dokładnych danych, które można by wykorzystywać do 
identyfikacji beneficjentów rzeczywistych, zwłaszcza gdy wykorzystywana jest sieć 
firm przykrywek;”

część druga „domaga się zaostrzenia standardów przejrzystości dotyczących beneficjentów 
rzeczywistych zarówno na szczeblu UE, jak i państwa członkowskiego, aby 
zagwarantować, że zapewniają one mechanizmy weryfikacji w odniesieniu do 
dokładności danych;”

część trzecia „apeluje do Komisji, aby zaostrzyła kontrolę transpozycji przepisów dotyczących 
sporządzania rejestrów beneficjentów końcowych w państwach członkowskich w 
celu zagwarantowania, że funkcjonują one właściwie i zapewniają publiczny dostęp 
do danych wysokiej jakości;”

ust. 8
część pierwsza „apeluje do Komisji, aby dokonała przeglądu zasad dotyczących ilości informacji do 

zebrania podczas przyłączania przedsiębiorstw i tworzenia innych podmiotów 
prawnych, trustów i podobnych porozumień prawnych,”

część druga „oraz aby zaproponowała bardziej szczegółowe przepisy dotyczące należytej 
staranności wobec klienta przy otwieraniu rachunków finansowych, w tym 
rachunków bankowych;”
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GUE/NGL:
ust. 27
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „ uważa, że wszystkie państwa członkowskie, które nie 

ogłosiły jeszcze zamiaru przystąpienia do Prokuratury Europejskiej, powinny to 
uczynić;”

część druga te słowa

ECR:
ust. 3
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „wzywa Komisję, aby rozważyła utworzenie unijnego 

mechanizmu koordynacji i wsparcia w formie unijnej FIU;” oraz „i wsparcia w 
formie unijnej FIU;”

część druga „wzywa Komisję, aby rozważyła utworzenie unijnego mechanizmu koordynacji i 
wsparcia w formie unijnej FIU;”

część trzecia „i wsparcia w formie unijnej FIU”

ust. 13
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „nie polega wyłącznie na procesie sporządzania 

wykazu FATF i”
część druga te słowa

ust. 23
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „wzywa Komisję do rozważenia powołania unijnej 

jednostki analityki finansowej jako możliwości”
część druga te słowa

ID:
ust. 30
część pierwsza „ponawia swój apel do państw członkowskich o jak najszybsze stopniowe wycofanie 

wszystkich istniejących programów obywatelstwa dla inwestorów lub ułatwień 
pobytowych dla inwestorów,”

część druga „zwłaszcza w przypadku niewystarczającej weryfikacji i braku przejrzystości, aby 
zminimalizować często związane z tym zagrożenie praniem pieniędzy, podważanie 
wzajemnego zaufania i integralności strefy Schengen, a także inne zagrożenia 
polityczne, gospodarcze i związane z bezpieczeństwem dla UE i jej państw 
członkowskich; wzywa Komisję, aby jak najszybciej przedstawiła sprawozdanie na 
temat środków, jakie zamierza podjąć w odniesieniu do programów obywatelstwa i 
ułatwień pobytowych dla inwestorów, a także wszelkich wniosków swojej grupy 
ekspertów utworzonej w tym celu; wzywa Komisję do dalszej oceny, czy spełnione 
są warunki wstępne wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego w związku z naruszeniem art. 4 ust. 3 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE);”

S&D:
poprawka 6
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „przypomina swój apel o rygorystyczne stosowanie 

skutecznych sankcji wobec banków, takich jak wycofanie licencji bankowych dla 
instytucji finansowych, które uznano za winne zaangażowania w promowanie lub 
umożliwianie prania pieniędzy;”

część druga te słowa
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poprawka 13
część pierwsza „jest głęboko zaniepokojony brakiem skutecznego nadzoru, co ujawniono podczas 

oceny działalności duńskich i estońskich organów nadzoru w kontekście skandalu w 
Danske Bank; jest ponadto zaniepokojony niedawnym skandalem Wirecard, a także 
rolą, jaką odegrał niemiecki Urząd Nadzoru Bankowego („BaFin”), i jego 
potencjalnymi niedociągnięciami; niepowodzenie samoregulacji zawodów 
księgowych również w tym przypadku; zauważa, że zaklasyfikowanie tej spółki z 
branży technologii finansowych jako spółki technologicznej zamiast jako dostawcy 
usług płatniczych odegrało zasadniczą rolę w niepowodzeniu regulacji; apeluje do 
Komisji o pilne rozwiązanie tego problemu dzięki zagwarantowaniu, że spółki 
płatnicze będą właściwie klasyfikowane;

część druga zauważa, że o ile główna odpowiedzialność za ten skandal regulacyjny jest związana 
z brakiem właściwego nadzoru i regulacji w odniesieniu do Wirecard Group ze 
strony BaFin i Bundesbanku, to jednak wiele unijnych instytucji, takich jak EBC, 
ESMA, Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych (EIOPA) i Komisja Europejska, również odgrywa rolę w 
nadzorowaniu i regulowaniu poszczególnych podmiotów zamieszanych w tę sprawę; 
wzywa UE i właściwe organy krajowe, aby rozpoczęły śledztwo w sprawie 
brakującej kwoty 1,9 mld EUR i ewentualnych skutków niewypłacalności grupy dla 
emerytur w UE; domaga się, aby ESMA wszczął śledztwo w sprawie 
niezidentyfikowania i niezatrzymania przez organy regulacyjne nadużyć 
finansowych i manipulowania rynkiem, czego dopuszczał się Wirecard w swoich 
unijnych spółkach, również w tych mających siedzibę w Niemczech i Irlandii;”

PPE, ID:
ust. 40
część pierwsza „jest głęboko zaniepokojony brakiem skutecznego nadzoru, co ujawniono podczas 

oceny działalności duńskich i estońskich organów nadzoru w kontekście skandalu w 
Danske Bank; jest ponadto zaniepokojony niedawnym skandalem Wirecard, a także 
rolą, jaką odegrał niemiecki Urząd Nadzoru Bankowego („BaFin”), i jego 
potencjalnymi niedociągnięciami; wzywa UE i właściwe organy krajowe, aby 
rozpoczęły śledztwo w sprawie brakującej kwoty 1,9 mld EUR”

część druga „i wzywa Komisję do zbadania sposobów poprawy funkcjonowania sektora 
rachunkowości,”

część trzecia „w tym poprzez wspólne kontrole”

ECR, ID:
ust. 24
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „na przykład rozszerzenie”, „Prokuratura Europejska 

(EPPO) i” oraz „(Europol) i Eurojust”
część druga „na przykład rozszerzenie” oraz „(Europol) i Eurojust”
część trzecia „Prokuratura Europejska (EPPO) i”

Różne
Dragoş Pîslaru i Moritz Körner (grupa Renew) również podpisali się po projektem rezolucji B9-
0207/2020.

29. Unijna strategia ochrony zdrowia publicznego po pandemii COVID-19

Projekty rezolucji: B9-0216/2020, B9-0217/2020, B9-0218/2020, B9-0219/2020, B9-0220/2020, B9-
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0221/2020

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0216/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

Przed ust. 1 11 GUE/NGL gi - 176, 463, 55

gp

1/gi + 662, 17, 15

Ust. 1 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 515, 165, 14

Po ust. 1 1 GUE/NGL gi - 122, 497, 75

Ust. 2 ust. pierwotny 
tekst

gi + 607, 66, 21

Po ust. 2 2 GUE/NGL gi - 64, 561, 68

Ust. 4 7 ID gi - 148, 540, 4

Ust. 5 12 GUE/NGL gi - 240, 388, 66

Po ust. 5 13 GUE/NGL gi - 236, 420, 37

Ust. 6 14 GUE/NGL gi - 153, 528, 12

Po ust. 6 15 GUE/NGL gi - 163, 480, 50

gp

1/gi + 674, 14, 6

Ust. 9 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 546, 67, 81

Ust. 10 ust. pierwotny 
tekst

gi + 375, 305, 14

3 GUE/NGL gi - 116, 501, 77Po ust. 10

16 GUE/NGL gi - 139, 475, 80
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 11 ust. pierwotny 
tekst

gi + 517, 114, 62

Po ust. 11 17 GUE/NGL gi - 120, 541, 33

Ust. 12 ust. pierwotny 
tekst

gi + 576, 68, 50

Ust. 13 ust. pierwotny 
tekst

gi + 601, 51, 42

Ust. 14 ust. pierwotny 
tekst

gi + 601, 55, 38

Ust. 23 25 PPE, ECR gi + 403, 265, 26

22 Renew gi + 421, 224, 45

gp

1/gi ↓

Ust. 25

ust. pierwotny 
tekst

2/gi ↓

Po ust. 25 18 GUE/NGL gi + 380, 294, 14

Ust. 28 ust. pierwotny 
tekst

gi + 523, 152, 19

Po ust. 29 19 GUE/NGL gi + 582, 24, 88

gp

1/gi + 658, 12, 24

Ust. 31 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 608, 71, 15

Ust. 32 ust. pierwotny 
tekst

gi + 576, 56, 62

Po ust. 32 23 Renew gi + 549, 97, 48

gp

1/gi + 606, 31, 57

Ust. 34 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 550, 91, 53

24 Renew gi + 608, 53, 33Po ust. 36

26 PPE gi + 640, 34, 20
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 38 20 GUE/NGL gi - 295, 377, 22

gp

1/gi + 573, 66, 55

Ust. 40 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 520, 89, 85

Ust. 42 ust. pierwotny 
tekst

gi + 606, 59, 29

Umocowanie 5 ust. pierwotny 
tekst

gi + 552, 86, 56

Motyw A 4 ID gi - 126, 556, 10

Motyw B ust. pierwotny 
tekst

gi + 554, 84, 56

Motyw V 5 ID gi - 106, 546, 40

6 ID gi - 124, 555, 11Motyw W

21 Renew gi + 411, 269, 13

Motyw JJ 9 GUE/NGL gi - 255, 386, 53

Po motywie KK 10 GUE/NGL gi - 142, 516, 35

Po motywie LL 8 GUE/NGL gi - 145, 469 79

Rezolucja (całość tekstu) gi + 526, 105, 50

Projekty rezolucji grup politycznych

B9-0216/2020 GUE/NGL gi ↓

B9-0217/2020 ECR gi ↓

B9-0218/2020 S&D gi ↓

B9-0219/2020 Renew gi ↓

B9-0220/2020 Verts/ALE gi ↓

B9-0221/2020 PPE gi ↓
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Wnioski o głosowanie odrębne
ID: umocowanie 5; motyw B; ust. 2, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 28, 32
GUE/NGL: ust. 11, 28, 42
PPE: ust. 10

Wnioski o głosowanie podzielone
ID:
ust. 9
część pierwsza „wzywa państwa członkowskie, aby w trybie pilnym przeprowadziły testy 

warunków skrajnych w swoich systemach opieki zdrowotnej w celu 
zidentyfikowania słabych punktów oraz sprawdzenia, czy są przygotowane na 
ewentualny ponowny wzrost zachorowań na COVID-19 oraz na wszelkie inne 
przyszłe kryzysy zdrowotne;”

część druga „wzywa Komisję do koordynowania tych prac i ustalenia wspólnych parametrów;”

ust. 31
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa: „dokładniejszy”
część druga to słowo

ust. 34
część pierwsza „wzywa do przyjęcia unijnego planu działania na rzecz poprawy przejrzystości 

informacji na temat zdrowia”
część druga „i zwalczania dezinformacji”

ust. 40
część pierwsza „z dużym zadowoleniem przyjmuje znaczne zwiększenie proponowanego budżetu 

na nowy Program UE dla zdrowia; podkreśla jednak, że zwiększenie budżetu UE na 
ochronę zdrowia nie powinno ograniczać się do kolejnych wieloletnich ram 
finansowych i że potrzebne są długoterminowe inwestycje i zobowiązania;”

część druga „domaga się utworzenia specjalnego funduszu UE na rzecz wzmocnienia 
infrastruktury szpitalnej i usług zdrowotnych, opartego na jasnych kryteriach;”

PPE:
ust. 25
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „ i antykoncepcji awaryjnej”
część druga te słowa

ID, GUE/NGL:
ust. 1
część pierwsza „wzywa instytucje europejskie i państwa członkowskie do wyciągnięcia 

odpowiednich wniosków z kryzysu związanego z pandemią COVID-19 oraz do 
podjęcia zdecydowanie ściślejszej współpracy w dziedzinie zdrowia;”

część druga „w związku z tym wzywa do podjęcia szeregu działań w celu utworzenia 
europejskiej unii zdrowia;”


