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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. Wniosek o uchylenie immunitetu Carlesa Puigdemonta i Casamajó

Sprawozdanie: Angel Dzhambazki (A9-0020/2021) (głosowanie tajne (art. 191 ust. 1 Regulaminu))

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wniosek dotyczący 
decyzji

taj + 400, 248, 45

2. Wniosek o uchylenie immunitetu Antonia Comína i Oliveresa

Sprawozdanie: Angel Dzhambazki (A9-0021/2021) (głosowanie tajne (art. 191 ust. 1 Regulaminu))

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wniosek dotyczący 
decyzji

taj + 404, 247, 42

3. Wniosek o uchylenie immunitetu Clary Ponsatí Obiols

Sprawozdanie: Angel Dzhambazki (A9-0022/2021) (głosowanie tajne (art. 191 ust. 1 Regulaminu))

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wniosek dotyczący 
decyzji

taj + 404, 247, 42

4. Wniosek o uchylenie immunitetu Valtera Flega

Sprawozdanie: Andrzej Halicki (A9-0023/2021) (głosowanie tajne (art. 191 ust. 1 Regulaminu))

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wniosek dotyczący 
decyzji

taj + 658, 26, 13
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5. Wniosek o uchylenie immunitetu Nuna Mela

Sprawozdanie: Manon Aubry (A9-0024/2021) (głosowanie tajne (art. 191 ust. 1 Regulaminu))

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wniosek dotyczący 
decyzji

taj + 662, 21, 14

6. Program InvestEU ***I

Sprawozdanie: José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wstępne porozumienie

Wstępne porozumienie 37 komisja gi + 496, 57, 144

Projekt aktu prawnego

Całość tekstu 37oc1 komisja gi ↓

40 ID gi ↓Art. 3 ust. 1 lit. b)

39 ID gi ↓

41s ID gi ↓

42 ID gi ↓

Art. 5 ust. 1 lit. b)

37oc2 komisja gi ↓

43s ID gi ↓Art. 5 ust. 1 lit. c)

37oc3 komisja gi ↓

44s ID gi ↓

37oc4 komisja gi ↓

Art. 5 ust. 1 lit. d)

45 ID gi ↓
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Art. 7 ust. 1 lit. b) 46 ID gi ↓

Art. 7 ust. 1 lit. d) 47 ID gi ↓

Art. 13 ust. 2 lit. a) 48 ID gi ↓

Art. 13 ust. 2 lit. b) 49s ID gi ↓

Art. 13 ust. 3, 
wprowadzenie

50 ID gi ↓

Art. 13 ust. 3 lit. b) 51s ID gi ↓

Art. 13 ust. 3 lit. c) 52s ID gi ↓

Art. 13 ust. 3 lit. d) 53s ID gi ↓

Motyw 67 38 ID gi ↓

Wniosek Komisji gi ↓

7. Program działań Unii w dziedzinie zdrowia na lata 2021–2027 („Program UE dla 
zdrowia”) ***I

Sprawozdanie: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wstępne porozumienie

Wstępne porozumienie 252 komisja gi + 631, 32, 34

8. Ustanowienie programu „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł ***II

Zalecenie do drugiego czytania: Maria Grapini (A9-0038/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Przyjęcie bez głosowania
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9. Unijny mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji 
CO2 zgodny z zasadami WTO

Sprawozdanie: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

gp

1/gi + 585, 69, 42

Ust. 5 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 374, 307, 15

2 posłowie gi - 287, 367, 43

gp

1/gi + 593, 56, 48

Ust. 12

ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 367, 314, 16

gp

1/gi + 631, 27, 39

Ust. 13 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 412, 227, 58

gp

1/gi + 528, 119, 50

Ust. 16 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 366, 322, 9

Ust. 20 ust. pierwotny 
tekst

gi + 339, 320, 38

Ust. 22 3 posłowie gi + 356, 300, 40

Ust. 25 ust. pierwotny 
tekst

gi + 393, 223, 81

gp

1/gi + 426, 245, 26

2/gi + 340, 330, 26

4 posłowie

3/gi + 344, 329, 23

gp

Ust. 28

ust. pierwotny 
tekst

1/gi ↓
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

2/gi ↓

3/gi ↓

Po ust. 32 1 posłowie gi - 119, 561, 17

gp

1/gi + 589, 97, 11

2/gi + 540, 122, 35

3/gi + 668, 21, 8

Ust. 33 ust. pierwotny 
tekst

4/gi + 385, 238, 74

gp

1/gi + 559, 103, 35

Ust. 34 ust. pierwotny 
tekst

2/gi - 282, 338, 77

Ust. 39 ust. pierwotny 
tekst

gi + 358, 316, 23

Umocowanie 11 ust. pierwotny 
tekst

gi + 375, 306, 15

gp

1/gi + 580, 73, 44

Motyw G ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 400, 288, 9

Motyw R ust. pierwotny 
tekst

gi + 354, 330, 12

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 444, 70, 181

Wnioski o głosowanie odrębne
posłowie: ust. 20, 25, 39; umocowanie 11; motyw R

Wnioski o głosowanie podzielone
posłowie:
ust. 5
część pierwsza „odnotowuje propozycję Komisji, by celem klimatycznym UE na 2030 r. było 

„ograniczenie emisji netto o co najmniej 55 %” w stosunku do poziomu z 1990 r.;”
część druga „podkreśla jednak, że Parlament przyjął wyższy cel wynoszący 60 %;”
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ust. 12
część pierwsza „uważa, że aby zapobiec ewentualnym zakłóceniom na rynku wewnętrznym i w 

całym łańcuchu wartości, CBAM powinien obejmować cały przywóz produktów i 
towarów objętych EU ETS, w tym produktów pośrednich lub końcowych; uważa, że 
na początku (już do 2023 r.) i po przeprowadzeniu oceny skutków CBAM powinien 
objąć sektor energetyczny i energochłonne sektory przemysłowe,”

część druga „takie jak sektor cementu, stali, aluminium, rafinacji ropy naftowej, papieru, szkła, 
chemikaliów i nawozów, którym wciąż przydziela się dużą liczbę bezpłatnych 
uprawnień do emisji i które nadal odpowiadają za 94 % emisji przemysłowych UE;”

ust. 13
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa: „globalny”
część druga to słowo

ust. 16
część pierwsza „uważa, że aby uniknąć potencjalnego ryzyka ucieczki emisji, a jednocześnie 

przestrzegać zasad WTO, CBAM powinien obciążać opłatą wielkość emisji 
związanych z produkcją importowanych towarów w sposób odzwierciedlający koszt 
emisji ponoszony przez producentów w UE; podkreśla, że ustalanie opłat za emisję 
gazów cieplarnianych na podstawie CBAM powinno odzwierciedlać dynamiczną 
ewolucję cen uprawnień do emisji w EU ETS, a zarazem gwarantować 
przewidywalność i mniejsze wahania opłat za emisję gazów cieplarnianych; jest 
zdania, że importerzy powinni kupować uprawnienia z osobnej puli uprawnień 
względem EU ETS, w ramach której opłata za emisję gazów cieplarnianych 
odpowiada opłacie za emisję gazów cieplarnianych w dniu transakcji w EU ETS; 
podkreśla, że wprowadzenie CBAM jest tylko jednym ze środków realizacji celów 
Europejskiego Zielonego Ładu i że muszą mu towarzyszyć niezbędne środki w 
sektorach nieobjętych EU ETS, a także ambitna reforma EU ETS, aby zapewnić 
rozsądne ustalanie cen uprawnień do emisji przy pełnym poszanowaniu zasady 
„zanieczyszczający płaci” oraz aby przyczynić się do koniecznej redukcji emisji 
gazów cieplarnianych zgodnie ze zaktualizowanym unijnym celem w zakresie 
klimatu na 2030 r. i z celem zakładającym zerowe emisje gazów cieplarnianych 
netto do 2050 r.,”

część druga „między innymi poprzez dostosowanie liniowego współczynnika redukcji, zmianę 
pułapu oraz ocenę ewentualnej potrzeby ustalenia minimalnej ceny emisji dwutlenku 
węgla;”

ust. 28
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „stanowić alternatywę dla stosowanych już w UE 

metod zapobiegania ucieczce emisji w sektorach objętych EU ETS, ponieważ” i 
„powinno iść w parze z równoległym, stopniowym, szybkim i ostatecznym 
wycofywaniem tych metod w poszczególnych sektorach, tak aby”

część druga „stanowić alternatywę dla stosowanych już w UE metod zapobiegania ucieczce 
emisji w sektorach objętych EU ETS, ponieważ”

część trzecia „powinno iść w parze z równoległym, stopniowym, szybkim i ostatecznym 
wycofywaniem tych metod w poszczególnych sektorach, tak aby”

ust. 33
część pierwsza „popiera zamiar Komisji, by wykorzystać przychody wygenerowane przez CBAM 

jako nowe zasoby własne dla unijnego budżetu, i zwraca się do Komisji, by 
wykorzystywała te przychody z zachowaniem przejrzystości;”
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część druga „podkreśla jednak, że budżetowy wpływ CBAM należy traktować jedynie jako 
skutek uboczny; uważa, że nowe przychody powinno się wykorzystać na wsparcie 
działań w dziedzinie klimatu i celów Zielonego Ładu, takich jak sprawiedliwa 
transformacja i dekarbonizacja gospodarki europejskiej, a także na zwiększenie 
wkładu UE w finansowanie międzynarodowych działań związanych ze zmianą 
klimatu na rzecz krajów najsłabiej rozwiniętych i małych rozwijających się państw 
wyspiarskich, które są najbardziej narażone na zmianę klimatu, w szczególności w 
celu wsparcia ich w transformacji przemysłu i stosowaniu czystych i 
zdekarbonizowanych technologii;”

część trzecia „apeluje do Komisji, aby uwzględniła w przygotowywanym wniosku społeczne 
skutki mechanizmu z myślą o ich redukcji;”

część czwarta „podkreśla, że przychody wygenerowane przez CBAM nie powinny być w żadnym 
wypadku wykorzystywane jako ukryte subsydia dla europejskich wysokoemisyjnych 
gałęzi przemysłu, gdyż stałoby to w sprzeczności z zasadami WTO;”

ust. 34
część pierwsza „przypomina, że w porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie dyscypliny 

budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania 
finansami, które dotyczyło również nowych zasobów własnych i zawierało plan 
działania na rzecz ich wprowadzenia, Parlament, Rada i Komisja uzgodniły 
utworzenie nowych zasobów własnych, w tym CBAM, w czasie obowiązywania 
kolejnych wieloletnich ram finansowych; podkreśla, że przekierowanie przepływów 
finansowych wygenerowanych przez CBAM do budżetu UE złagodziłoby problemy 
związane z równoważnością fiskalną i pomogło sprawiedliwie rozłożyć wpływ na 
państwa członkowskie, a także zapewnić sprawną strukturę przy minimalnych 
ogólnych kosztach administracyjnych; stwierdza zatem, że zdefiniowanie tych 
przychodów jako zasobów własnych UE zmniejszyłoby wkłady oparte na DNB w 
budżecie UE, a tym samym pomogłoby w sprawiedliwym rozłożeniu wpływu 
CBAM na wszystkie państwa członkowskie; uważa, że wszelkie oszczędności na 
szczeblu krajowym wynikające z niższych wkładów opartych na DNB zwiększą 
przestrzeń fiskalną państw członkowskich;”

część druga „podkreśla, że wdrożeniu tego mechanizmu powinna towarzyszyć likwidacja dotacji 
o skutkach szkodliwych dla środowiska, przyznawanych sektorom energochłonnym, 
w szczególności zwolnień od podatku i ulg podatkowych związanych z energią 
wykorzystywaną przez sektory energochłonne;”

motyw G
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa: „nie”
część druga to słowo

poprawka 4
część pierwsza „równoważne opłatom w ramach ETS” i „importowanych”
część druga skreślenie słów: „stanowić alternatywę dla stosowanych już w UE metod 

zapobiegania ucieczce emisji w sektorach objętych EU ETS, ponieważ”
część trzecia skreślenie słów: „powinno iść w parze z równoległym, stopniowym, szybkim i 

ostatecznym wycofywaniem tych metod w poszczególnych sektorach, tak aby”

Różne
Tom Vandenkendelaere (grupa PPE) wycofał podpis pod poprawką 3.
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10. Współpraca administracyjna w dziedzinie opodatkowania *

Sprawozdanie: Sven Giegold (A9-0015/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej – 
głosowanie łączne

1-65, 
67-76

komisja gi + 562, 40, 94

Ust. 5 akapit 1 66 komisja gi + 536, 147, 13

Po motywie 2 77 ID gi - 87, 584, 23

Motyw 3 78 ID gi - 58, 586, 50

Motyw 8 79 ID gi - 97, 578, 19

Motyw 15 80 ID gi - 94, 589, 11

Motyw 25 81 ID gi - 87, 591, 15

Wniosek Komisji Europejskiej gi + 568, 63, 64

Wnioski o głosowanie odrębne
ECR: poprawka 66

11. Należyta staranność i odpowiedzialność przedsiębiorstw

Sprawozdanie: Lara Wolters (A9-0018/2021) (większość głosów posłów do Parlamentu wymagana do 
przyjęcia projektu rezolucji)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Poprawki do ustępów projektu rezolucji

gp

1/gi + 661, 20, 15

2/gi + 540, 148, 8

Ust. 1 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 532, 152, 12
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Po ust. 1 12 ID gi - 127, 536, 31

Ust. 6 2 ECR gi - 180, 509, 7

4 ECR gi - 142, 514, 40

3 ECR gi - 160, 526, 10

gp

1/gi + 666, 14, 16

2/gi + 528, 155, 13

Ust. 9

ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 515, 168, 12

5 ECR gi - 168, 511, 16Ust. 11

13 ID gi - 158, 528, 6

16 PPE, 
Verts/ALE, 

S&D, Renew

gi + 588, 86, 21

gp

1/gi ↓

Ust. 16

ust. pierwotny 
tekst

2/gi ↓

gp

1/gi + 589, 80, 26

Ust. 21 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 620, 43, 32

gp

1/gi + 621, 39, 35

2/gi + 603, 74, 17

Ust. 26 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 606, 79, 10
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 29 ust. pierwotny 
tekst

gi - 143, 333, 219

6 ECR gi - 116, 536, 43Ust. 30

18 S&D, The 
Left, Renew, 
Verts/ALE

gi + 361, 126, 208

Po ust. 34 7 ECR gi - 195, 484, 16

gp

1/gi + 649, 20, 26

Motyw O ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 624, 52, 19

gp

1/gi + 631, 40, 24

Motyw R ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 565, 105, 25

gp

1/gi + 649, 22, 24

Motyw W ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 540, 97, 58

Poprawki do załącznika część I

9s ECR gi - 171, 509, 15

10 ECR gi - 142, 514, 39

Art. 2 ust. 2

15 ID gi - 158, 528, 7

Art. 2 po ust. 3 20 posłowie gi - 224, 460, 10

Art. 3 pkt 9 21 posłowie gi - 207, 481, 7

gp

1/gi + 667, 22, 6

Art. 4 ust. 3 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 534, 134, 27
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Art. 4 ust. 7 22 posłowie gi - 228, 457, 10

Art. 4 ust. 8 23 posłowie gi - 207, 469, 19

Art. 4 ust. 9 24 posłowie gi - 206, 473, 16

Art. 10 ust. 5 ust. pierwotny 
tekst

gi + 591, 83, 21

Art. 15 ust. 1 27 posłowie gi - 149, 510, 36

11 ECR gi - 168, 524, 3Art. 15 ust. 2

28 posłowie gi - 119, 530, 46

Po art. 19 19 S&D, The 
Left, Renew, 
Verts/ALE

gi + 358, 146, 189

gp

1/gi + 634, 23, 38

Motyw 12 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 507, 176, 12

Po motywie 12 26 posłowie gi - 244, 445, 6

14 ID gi - 167, 522, 4

8 ECR gi - 171, 514, 10

25 posłowie gi - 181, 481, 33

gp

1/gi + 658, 12, 25

Motyw 17

ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 509, 174, 12

gp

1/gi + 652, 10, 33

Motyw 18 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 520, 147, 28

gp

1/gi + 674, 8, 13

Motyw 19 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 547, 100, 48
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Motyw 20 17 PPE, 
Verts/ALE, 

S&D, Renew

gi + 649, 26, 20

Motyw 25 ust. pierwotny 
tekst

gi + 546, 91, 57

Poprawki do załącznika część II

gp

1/gi - 99, 285, 311

2/gi - 74, 288, 333

3/gi - 74, 290, 331

Załącznik część II ust. pierwotny 
tekst

4/gi - 72, 290, 333

Poprawki do załącznika część III

gp

1/gi - 71, 286, 338

2/gi - 72, 289, 334

Załącznik część III ust. pierwotny 
tekst

3/gi - 72, 290, 333

Poprawki do motywów projektu rezolucji

Po motywie G 1 ECR gi - 134, 539, 22

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 504, 79, 112

Wnioski o głosowanie odrębne
PPE: projekt rezolucji: ust. 29 
ECR: projekt rezolucji: ust. 29; załącznik, cz. 1: art. 10 ust. 5, motyw 25 

Wnioski o głosowanie podzielone
ID:
projekt rezolucji
ust. 9
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „obowiązkowych” i „a także małe i średnie 

przedsiębiorstwa, których akcje są notowane na giełdzie, oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa wysokiego ryzyka;”

część druga „obowiązkowych”
część trzecia „a także małe i średnie przedsiębiorstwa, których akcje są notowane na giełdzie, 

oraz małe i średnie przedsiębiorstwa wysokiego ryzyka;”

załącznik część I
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art. 4 ust 3
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „lub są małymi lub średnimi przedsiębiorstwami”
część druga te słowa

ECR:
projekt rezolucji
motyw O
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „a także różnice w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn”
część druga te słowa

motyw R
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa: „ograniczoną”
część druga to słowo

motyw W
część pierwsza „mając na uwadze, że debata ta doprowadziła m.in. do przyjęcia ram i standardów 

należytej staranności w ramach ONZ, Rady Europy, OECD i MOP; mając na 
uwadze, że normy te są jednak dobrowolne i w związku z tym ich stosowanie jest 
ograniczone;”

część druga „mając na uwadze, że prawodawstwo Unii powinno stopniowo i konstruktywnie 
opierać się na tych ramach i standardach; mając na uwadze, że Unia i państwa 
członkowskie powinny wspierać trwające negocjacje dotyczące stworzenia prawnie 
wiążącego instrumentu ONZ dla międzynarodowych korporacji i innych 
przedsiębiorstw w odniesieniu do praw człowieka i angażować się w te negocjacje, a 
Rada powinna udzielić Komisji mandatu do aktywnego uczestnictwa w toczących 
się negocjacjach;”

ust. 1
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „mają ograniczenia i” i „wiążące”
część druga „mają ograniczenia i”
część trzecia „wiążące”

ust. 21
część pierwsza „domaga się powiązania instrumentów handlowych z monitorowaniem stosowania 

przyszłych przepisów o należytej staranności przez przedsiębiorstwa z Unii 
działające poza jej granicami oraz aktywnego zaangażowania delegatur Unii w ów 
proces monitorowania, w tym dzięki przeprowadzaniu konstruktywnych wymian 
poglądów z właścicielami praw, społecznościami lokalnymi, izbami handlowymi, 
krajowymi instytucjami zajmującymi się prawami człowieka, podmiotami 
społeczeństwa obywatelskiego i związkami zawodowymi, a także poprzez 
udzielanie wsparcia wymienionym stronom;”

część druga „wzywa Komisję do współpracy z izbami handlowymi państw członkowskich oraz 
krajowymi instytucjami zajmującymi się prawami człowieka w zakresie 
dostarczania internetowych narzędzi i informacji w celu wsparcia wdrażania 
przyszłych przepisów dotyczących należytej staranności;”

ust. 26
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „brak równouprawnienia płci” i „i w sposób 

uwzględniający aspekt płci”
część druga „brak równouprawnienia płci”
część trzecia „i w sposób uwzględniający aspekt płci”
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załącznik część I
motyw 17
część pierwsza „Dyrektywa ta powinna mieć zastosowanie do wszystkich dużych przedsiębiorstw 

podlegających prawu państwa członkowskiego, mających siedzibę na terytorium 
Unii lub działających na rynku wewnętrznym, niezależnie od tego, czy są one 
własnością prywatną czy państwową, a także niezależnie od sektora gospodarki, w 
którym prowadzą działalność, co obejmuje również sektor finansowy.”

część druga „Niniejsza dyrektywa powinna mieć również zastosowanie do małych i średnich 
przedsiębiorstw notowanych na giełdzie oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
wysokiego ryzyka.”

motyw 19
część pierwsza „W przypadku przedsiębiorstw będących własnością państwa lub przez nie 

kontrolowanych wypełnianie obowiązków w zakresie należytej staranności powinno 
je zobowiązywać do nabywania usług od przedsiębiorstw, które wypełniły 
obowiązki w zakresie należytej staranności.”

część druga „Zachęca się państwa członkowskie, aby nie udzielały wsparcia ze strony państwa, 
w tym za pośrednictwem pomocy państwa, zamówień publicznych, agencji 
kredytów eksportowych czy pożyczek gwarantowanych przez rząd, 
przedsiębiorstwom, które naruszają cele niniejszej dyrektywy.”

ID, ECR:
projekt rezolucji
ust. 16
część pierwsza „podkreśla, że zobowiązania w zakresie należytej staranności powinny być 

dogłębnie analizowane w ramach ciągłego i dynamicznego procesu, a ich podstawą 
nie powinno być mechaniczne »odznaczaniu kratek«, a także jest zdania, że strategie 
w zakresie należytej staranności powinny uwzględniać dynamiczny charakter 
negatywnych skutków; uważa, że strategie te powinny obejmować każdy 
rzeczywisty lub potencjalny niekorzystny wpływ na prawa człowieka, środowisko i 
dobre rządy, choć powagę i prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnego 
wpływu należy uwzględniać w kontekście polityki ustalania priorytetów; uważa, że 
zgodnie z zasadą proporcjonalności ważne jest wzajemne dostosowanie istniejących 
narzędzi i ram w jak największym stopniu; podkreśla, że Komisja powinna 
przeprowadzić solidną ocenę skutków w celu określenia rodzajów potencjalnych lub 
faktycznych negatywnych skutków, zbadania konsekwencji dla równych warunków 
działania na szczeblu europejskim i globalnym, w tym obciążeń administracyjnych 
dla przedsiębiorstw i pozytywnych skutków dla praw człowieka, środowiska i 
dobrych rządów, a także opracowania zasad, które zwiększają konkurencyjność, 
poprawiają ochronę zainteresowanych stron i środowiska oraz są funkcjonalne i 
mają zastosowanie do wszystkich podmiotów na rynku wewnętrznym,”

część druga „w tym do małych i średnich przedsiębiorstw wysokiego ryzyka oraz do małych i 
średnich przedsiębiorstw notowanych na giełdzie;”

załącznik część I
motyw 12
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „oraz małych i średnich przedsiębiorstw wysokiego 

ryzyka lub MŚP notowanych na giełdzie”
część druga te słowa

motyw 18
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „lub małe bądź średnie przedsiębiorstwo”
część druga te słowa
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PPE, ECR:
załącznik część II
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem: motyw 6, pkt 1 i 2
część druga motyw 6 
część trzecia pkt 1 (po ust. 5) 
część czwarta pkt 2 (po art. 26a) 

załącznik część III 
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem: motyw 5 i pkt 1 
część druga motyw 5 
część trzecia pkt 1 (art. 6a)

Różne
Errata: wszystkie wersje językowe.

12. Wdrożenie rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych

Sprawozdanie: Christian Doleschal (A9-0012/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji (całość 
tekstu)

gi + 686, 4, 5

13. Równe traktowanie w zakresie zatrudnienia i pracy w świetle Konwencji ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych

Sprawozdanie: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Alternatywny projekt 
rezolucji

1 ID gi - 137, 554, 4

gp

1/gi + 553, 127, 15

2/gi + 450, 205, 40

Ust. 7 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 569, 93, 33

gp

1/gi + 678, 6, 11

2/gi + 359, 303, 33

Ust. 8 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 543, 103, 49
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

gp

1/gi + 619, 22, 54

Ust. 13 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 502, 108, 85

gp

1/gi + 683, 4, 8

Ust. 20 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 532, 104, 58

gp

1/gi + 596, 17, 82

2/gi + 394, 259, 42

Ust. 35 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 344, 311, 40

gp

1/gi + 588, 31, 76

Ust. 39 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 388, 290, 17

Ust. 45 ust. pierwotny 
tekst

gi + 489, 103, 102

gp

1/gi + 584, 17, 94

Motyw B ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 395, 286, 14

gp

1/gi + 582, 55, 58

Motyw J ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 393, 284, 18

gp

1/gi + 668, 6, 21

Motyw M ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 393, 288, 14

gpMotyw Q ust. pierwotny 
tekst

1/gi + 625, 5, 65
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

2/gi + 395, 286, 14

gp

1/gi + 586, 45, 64

Motyw V ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 396, 285, 14

gp

1/gi + 667, 6, 22

Motyw Y ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 394, 285, 16

Projekt rezolucji (komisja EMPL)
(całość tekstu)

gi + 578, 65, 51

Wnioski o głosowanie odrębne
PPE: ust. 45

Wnioski o głosowanie podzielone
PPE:
motyw B
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa: „krzyżową”
część druga to słowo

motyw J
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „nie jest ukierunkowana na dyskryminację krzyżową”
część druga te słowa

motyw M
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa: „krzyżowej”
część druga to słowo

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

motyw V
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa: „krzyżowej”
część druga to słowo

motyw Y
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa: „krzyżową”
część druga to słowo

ust. 13
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „minimalne wynagrodzenie”
część druga te słowa
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ust. 20
część pierwsza „wzywa państwa członkowskie do podjęcia aktywnych działań mających na celu 

ochronę przed dyskryminacją dla wszystkich, w tym dla osób z 
niepełnosprawnościami, do zapewnienia – zgodnie z Konwencją ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych – dostępności miejsc pracy, transportu i środowiska 
architektonicznego oraz do zapewnienia rozsądnych dostosowań dla osób z 
niepełnosprawnościami na wszystkich etapach pracy, od rekrutacji przez całą 
ścieżkę kariery zawodowej, w celu zapewnienia bezpiecznych i zdrowych 
warunków pracy oraz rehabilitacji zawodowej; wzywa instytucje UE do podjęcia 
takich samych działań; apeluje do państw członkowskich o zagwarantowanie, że 
osoby z niepełnosprawnościami będą mogły korzystać ze swoich praw 
pracowniczych i związkowych na równych warunkach oraz że będą chronione przed 
przemocą, mobbingiem, cyberprzemocą i prześladowaniem, w tym molestowaniem 
seksualnym, w szczególności wobec kobiet z niepełnosprawnościami;”

część druga „w tym celu wzywa państwa członkowskie do ratyfikowania konwencji 
stambulskiej, która ma mieć przekrojowy wpływ na wszystkie przepisy UE, ze 
szczególnym uwzględnieniem kobiet z niepełnosprawnościami, które doświadczają 
dyskryminacji z wielu przyczyn jednocześnie i są bardziej narażone na 
molestowanie w miejscu pracy; wzywa instytucje UE do podjęcia takich samych 
działań;”

ust. 35
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „krzyżowej” i „wzywa Komisję do powiązania 

przyszłej strategii w sprawie niepełnosprawności z procesem europejskiego 
semestru;”

część druga „krzyżowej”
część trzecia „wzywa Komisję do powiązania przyszłej strategii w sprawie niepełnosprawności z 

procesem europejskiego semestru;”

ust. 39
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa: „krzyżowej”
część druga to słowo

Renew, PPE:
ust. 7
część pierwsza „wzywa państwa członkowskie do stosowania lub rozważenia wprowadzenia 

obowiązkowych parytetów różnorodności w miejscu pracy w celu wspierania 
integracyjnych miejsc pracy oraz nakładania skutecznych i proporcjonalnych sankcji 
za nieprzestrzeganie przepisów; sugeruje, że kary finansowe powinny być 
przekazywane na integrację; podkreśla, że środki te muszą mieć charakter 
proporcjonalny, uwzględniający małe struktury organizacyjne;” z wyjątkiem słowa: 
„obowiązkowych”

część druga „obowiązkowych”
część trzecia „wzywa państwa członkowskie do wspierania przedsiębiorstw publicznych i 

prywatnych we wdrażaniu rocznych planów różnorodności z wymiernymi celami i 
okresową oceną oraz do wspierania pracodawców w zatrudnianiu osób z 
niepełnosprawnościami za pomocą takich środków, jak utworzenie dobrowolnej 
listy lub punktu kompleksowej obsługi kandydatów z niepełnosprawnościami, z 
których rekrutowani byliby kandydaci; apeluje do państw członkowskich, by 
wprowadzaniu parytetów towarzyszyły szkolenia dla pracodawców dotyczące treści 
i zakresu obowiązujących przepisów; wzywa państwa członkowskie, by powierzyły 
publicznym służbom zatrudnienia przygotowanie dobrowolnej listy osób z 
niepełnosprawnościami poszukujących pracy, aby pomóc pracodawcom spełnić 
wymóg parytetów różnorodności;”
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ust. 8
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „poprzez ustalenie parytetu różnorodności oraz 

specjalnego parytetu dotyczącego zatrudniania osób z niepełnosprawnościami”
część druga „parytetu różnorodności oraz”
część trzecia „specjalnego parytetu dotyczącego zatrudniania osób z niepełnosprawnościami”

14. Kontrola rybołówstwa ***I

Sprawozdanie: Clara Aguilera (A9-0016/2021)

Przedmiot Popr. nr Autor Gi itp. Głos
owan

ie

Gi/ge – uwagi

Poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej – 
głosowanie łączne

1-7, 10, 13-14, 17-36, 38-
42, 44-48, 50-70, 72-76, 
78-80, 83, 87-94, 96-97, 
101-102, 104-106, 108-
113, 115-119, 128-132, 
137-141, 143-149, 152-
153, 155, 157-161, 163-
170, 172-190, 192-194, 
197-198, 200-202, 204, 
206-219, 221, 223-233, 
236, 239-242, 244-246, 
249, 253-259, 261-276, 

278-298, 300-305

komisja gi + 566, 39, 90

gp

1/gi + 585, 98, 12

9 komisja

2/gi + 381, 274, 40

11 komisja gi - 277, 395, 23

15 komisja gi + 366, 319, 10

gp

1/gi + 602, 87, 6

16 komisja

2/gi + 509, 163, 23

gp

1/gi + 677, 7, 11

37 komisja

2/gi + 581, 102, 12

Poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej – 
głosowanie 

odrębne

49 komisja gp
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Przedmiot Popr. nr Autor Gi itp. Głos
owan

ie

Gi/ge – uwagi

1/gi + 652, 27, 16

2/gi - 118, 562, 15

71 komisja gi + 557, 117, 21

77 komisja gi + 551, 130, 14

95 komisja gi + 580, 108, 7

98 komisja gi + 610, 40, 45

99 komisja gi + 396, 263, 36

100 komisja gi + 582, 108, 5

103 komisja gi + 541, 138, 16

107 komisja gi + 364, 327, 4

gp

1/gi + 583, 84, 28

2/gi + 541, 147, 7

114 komisja

3/gi + 555, 132, 8

133 komisja gi - 320, 353, 22

135 komisja gi + 363, 318, 14

136 komisja gi + 585, 54, 56

142 komisja gi + 534, 112, 49

gp

1/gi + 603, 87, 5

150 komisja

2/gi + 532, 158, 5

151 komisja gi + 611, 79, 5

154 komisja gi + 383, 305, 7

156 komisja gi + 642, 49, 4

191 komisja gi + 579, 110, 6
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Przedmiot Popr. nr Autor Gi itp. Głos
owan

ie

Gi/ge – uwagi

195 komisja gi + 550, 138, 7

196 komisja gi + 552, 137, 6

199 komisja gi + 412, 275, 8

203 komisja gi + 545, 142, 8

gp

1/gi + 622, 66, 7

205 komisja

2/gi + 425, 261, 9

220 komisja gi + 560, 64, 71

234 komisja gi + 372, 243, 80

gp

1/gi + 683, 2, 10

235 komisja

2/gi + 560, 99, 36

gp

1/gi + 577, 115, 3

237 komisja

2/gi + 634, 59, 2

238 komisja gi + 541, 133, 21

243 komisja gi + 476, 203, 16

247 komisja gi + 422, 232, 41

248 komisja gi + 412, 213, 70

250 komisja gi + 409, 251, 34

251 komisja gi + 605, 60, 29

252 komisja gi + 408, 230, 57

gp

1/gi + 652, 33, 10

260 komisja

2/gi + 492, 176, 27
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Przedmiot Popr. nr Autor Gi itp. Głos
owan

ie

Gi/ge – uwagi

277 komisja gi + 567, 101, 27

Poprawki do art. 1 ust. 1 pkt 1 – art. 4 (rozporządzenie (WE) nr 1224/2009)

320 PPE gi - 242, 412, 41Ust. 1 pkt 20

43 komisja gi + 447, 235, 13

Ust. 1, 
po pkt 34

321 PPE gi - 311, 362, 22

Poprawki do art. 1 ust. 1 pkt 6 – art. 9 (rozporządzenie (WE) nr 1224/2009)

308 The Left gi - 131, 533, 31Po ust. 3

322 PPE gi - 311, 379, 5

Poprawki do art. 1 ust. 1 pkt 10 – art. 13 (rozporządzenie (WE) nr 1224/2009)

Art. 13 337 S&D
Verts/ALE

gi - 272, 382, 40

Poprawki do art. 1 ust. 1 pkt 11 – art. 14 (rozporządzenie (WE) nr 1224/2009)

Ust. 1 309 The Left gi - 310, 382, 3

Po ust. 3 338 S&D
Verts/ALE

gi + 500, 183, 12

339 S&D gi - 168, 473, 54Ust. 4 akapit 1

81 komisja gi + 354, 326, 15

gp

1/gi + 365, 286, 44

328 Renew

2/gi + 387, 287, 21

gp

1/gi ↓

Ust. 4 akapit 2

82 komisja

2/gi ↓

Poprawki do art. 1 ust. 1 pkt 12 – art. 15 (rozporządzenie (WE) nr 1224/2009)

Ust. 1, 
wprowadzenie

310 The Left gi - 76, 587, 32
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Przedmiot Popr. nr Autor Gi itp. Głos
owan

ie

Gi/ge – uwagi

84 komisja gi + 563, 118, 14

330 Verts/ALE gi ↓

Ust. 1 lit. a)

85 komisja gi + 574, 108, 13

311 The Left gi - 119, 573, 3Ust. 2

86 komisja gi + 550, 128, 17

Poprawki do art. 1 ust. 1 pkt 21 – art. 23 i 24 (rozporządzenie (WE) nr 1224/2009)

Art. 23 ust. 1 312 The Left gi - 143, 542, 9

Art. 24, 
po ust. 4

313 The Left gi - 108, 556, 31

Poprawki do art. 1 ust. 1 pkt 23 – art. 25a (rozporządzenie (WE) nr 1224/2009)

Art. 25a 314s The Left gi - 162, 512, 21

120 komisja gi - 307, 373, 15

325oc Renew gi - 74, 572, 49

306 The Left gi - 122, 549, 24

340 S&D
Verts/ALE

gi + 339, 331, 25

317 ID gi ↓

gp

1/gi ↓

Ust. 1

ust. pierwotny 
tekst

2/gi ↓

121s komisja gi + 409, 266, 20Ust. 2

307 The Left gi ↓

gp

1/gi + 546, 138, 11

341 S&D
Verts/ALE

2/gi + 415, 266, 14

dobrowolne 
CCTV

124 komisja gp
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Przedmiot Popr. nr Autor Gi itp. Głos
owan

ie

Gi/ge – uwagi

1/gi ↓

2/gi ↓

gp

1/gi + 488, 182, 25

125 komisja

2/gi - 259, 409, 26

319 ID gi ↓

poważne 
uchybienia 
przepisom

325oc Renew gi ↓

123 komisja gi + 568, 93, 34kontrola narzędzi 
połowowych

344 ID gi ↓

materiały 
zarejestrowane 
przez CCTV

126 komisja gi + 612, 76, 7

122 komisja gi + 495, 124, 76ocena 
skuteczności

326oc Renew gi ↓

klauzula 
wygaśnięcia

326oc Renew gi - 152, 494, 49

127 komisja gi + 548, 136, 11

gp

1/gi ↓

Ust. 4

ust. pierwotny 
tekst

2/gi ↓

Poprawki do art. 1 ust. 1 pkt 23 – art. 25b (rozporządzenie (WE) nr 1224/2009)

Art. 25b 327 Renew gi + 365, 297, 33

Poprawki do art. 1 ust. 1 pkt 35 – art. 39a (rozporządzenie (WE) nr 1224/2009)

331 Verts/ALE gi - 161, 518, 16Ust. 1 lit. a)

134 komisja gi + 344, 324, 27

Poprawki do art. 1 ust. 1 pkt 42 – art. 48 (rozporządzenie (WE) nr 1224/2009)

Po ust. 6 315 The Left gi - 152, 538, 5
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Przedmiot Popr. nr Autor Gi itp. Głos
owan

ie

Gi/ge – uwagi

Poprawki do art. 1 ust. 1 pkt 44 – art. 55 (rozporządzenie (WE) nr 1224/2009)

Po ust. 3 i ust. 5, 
po lit. a)

342 +
343

S&D
Verts/ALE

gi + 547, 111, 37

Poprawki do art. 1 ust. 1 pkt 46 – art. 56 i 58 (rozporządzenie (WE) nr 1224/2009)

332 Verts/ALE gi + 352, 310, 33Art. 56 ust. 1

162 komisja gi ↓

171 komisja gi + 481, 190, 23

gp

1/gi ↓

Art. 56a ust. 6

ust. pierwotny 
tekst

2/gi ↓

Art. 58 ust. 7 316 The Left gi - 55, 606, 34

Poprawki do art. 1 ust. 1 pkt 60 – art. 74 ust. 3 lit. f) (rozporządzenie (WE) nr 1224/2009)

222 komisja gi + 605, 70, 20

gp

1/gi ↓

Art. 74 ust. 3 lit. f)

ust. pierwotny 
tekst

2/gi ↓

Poprawki do art. 1 ust. 1 po pkt 81 – art. 113 (rozporządzenie (WE) nr 1224/2009)

Ust. 2 333 Verts/ALE gi + 410, 257, 28

Ust. 3 334 Verts/ALE gi + 411, 257, 27

Po ust. 7 335 Verts/ALE gi + 432, 235, 28

Poprawki do art. 6

336 Verts/ALE gi - 145, 534, 16Ust. 2

299 komisja gi + 569, 107, 19

Poprawki do motywów

Motyw 4 323 PPE gi - 338, 339, 18

Motyw 12 324 PPE gi - 312, 367, 16
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Przedmiot Popr. nr Autor Gi itp. Głos
owan

ie

Gi/ge – uwagi

gp

1/gi + 644, 48, 3

8 komisja

2/gi - 209, 468, 18

329 Verts/ALE gi - 121, 554, 20Motyw 18

12 komisja gi + 608, 65, 22

Wniosek Komisji Europejskiej gi + 401, 247, 47

Wnioski o głosowanie odrębne
Renew: poprawki 11, 16, 98, 150, 151, 154, 156
The Left: poprawki 81, 82, 107, 120, 121, 122, 124, 125, 134, 135, 136
Verts/ALE: poprawki 15, 71, 77, 81, 82, 85, 95, 99, 100, 103, 107, 134, 135, 142, 191, 195, 196, 

199, 203
S&D: poprawki 120, 124, 133, 154
ECR: poprawki 220, 234, 243, 247, 248, 250, 251, 252, 277
ID: poprawka 238

Wnioski o głosowanie podzielone
PPE:
art. 1 ust. 1 pkt 46 we wniosku Komisji – art. 56a ust. 6 (rozporządzenie (WE) nr 1224/2009)
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „oraz pozycją 1 604 i 1 605 rozdziału 16”
część druga te słowa

Renew:
poprawka 8
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „lub co najmniej co 15 minut”
część druga te słowa

poprawka 9
część pierwsza „Należy zapewnić możliwość dobrowolnego wyposażenia statków rybackich w 

systemy CCTV. Za skorzystanie z tej możliwości powinny przysługiwać korzyści”
część druga „np. anulowanie punktów”
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poprawka 82
część pierwsza „W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego w odniesieniu do połowów małych 

gatunków pelagicznych (makrela, śledź atlantycki, ostrobok, błękitek, kaprosz, 
sardela europejska, argentyna wielka, sardynka europejska i szprot) oraz połowów 
przemysłowych (m.in. gromadnik, dobijak i okowiel), które wyładowuje się bez 
sortowania, stosuje się następujące wyjątki: a) ograniczenia dotyczące tolerancji 
ustanowione w niniejszym ustępie nie mają zastosowania do połowów gatunków, 
które spełniają jeden z dwóch następujących warunków: (i) stanowią mniej niż 1 % 
masy wszystkich wyładowanych gatunków; lub (ii) ich masa całkowita wynosi 
mniej niż 100 kg; b) w przypadku państw członkowskich, które przyjęły 
zatwierdzony przez Komisję plan kontroli wyrywkowej oparty na ryzyku dotyczący 
ważenia wyładunków bez sortowania, stosuje się następujące ograniczenia 
dotyczące tolerancji: (i) dla małych gatunków pelagicznych i połowów 
przemysłowych dopuszczalny margines tolerancji w wartościach szacunkowych, 
zapisanych w dzienniku połowowym, wyrażonych w kilogramach ryb zatrzymanych 
na pokładzie, wynosi 10 % całkowitej ilości wszystkich gatunków zarejestrowanych 
w dzienniku połowowym dla każdego gatunku; (ii) dla innych gatunków 
niedocelowych dopuszczalny margines tolerancji w wartościach szacunkowych, 
zapisanych lub nie w dzienniku połowowym, wyrażonych w kilogramach ryb 
zatrzymanych na pokładzie, wynosi 200 kg lub 1 % całkowitej ilości wszystkich 
gatunków zarejestrowanych w dzienniku połowowym dla każdego gatunku; oraz 
(iii) dla całkowitej ilości wszystkich gatunków dopuszczalny margines tolerancji w 
wartościach szacunkowych, zapisanych w dzienniku połowowym, wyrażonych 
w kilogramach całkowitej ilości ryb zatrzymanych na pokładzie, wynosi 10 % 
całkowitej ilości wszystkich gatunków zarejestrowanych w dzienniku połowowym.”

część druga „W żadnym przypadku dopuszczalny margines tolerancji nie może przekroczyć 
20 % na gatunek.”

poprawka 124
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „w postaci zwiększenia kwoty połowowej lub swobody 

wyboru metody prowadzenia połowów”
część druga te słowa

poprawka 341
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „takie jak dodatkowy przydział kwot lub anulowanie 

punktów”
część druga te słowa

Verts/ALE:
poprawka 114
część pierwsza „Kapitan unijnego statku rybackiego lub przedstawiciel kapitana przekazuje drogą 

elektroniczną – w jednolitym, zharmonizowanym na szczeblu unijnym formacie, 
wspólnym dla wszystkich państw członkowskich – informacje, o których mowa w 
art. 23, tak szybko, jak jest to możliwe, lecz nie później niż w terminie 24 godzin od 
zakończenia operacji wyładunku, właściwemu organowi państwa członkowskiego 
bandery.”

część druga „Przy obliczaniu terminu 24 godzin, o którym mowa w akapicie pierwszym, nie 
uwzględnia się sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.”

część trzecia „Na potrzeby niniejszego artykułu w przypadku, gdy produkty rybołówstwa 
transportuje się z miejsca wyładunku przed ich zważeniem, operację wyładunku 
uznaje się za zakończoną po zważeniu tych produktów rybołówstwa.”
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poprawka 205
część pierwsza „ilości każdego przewożonego gatunku w kilogramach masy produktu w podziale na 

postać produktu i, w stosownych przypadkach, liczbę osobników oraz, 
w stosownych przypadkach, miejsca przeznaczenia.”

część druga „Dopuszczalny margines tolerancji w odniesieniu do ilości zapisanych w 
dokumencie przewozowym wynosi 5 %, jeśli odległość do pokonania jest mniejsza 
niż 500 km lub czas potrzebny na jej pokonanie nie przekracza pięciu godzin; 
margines tolerancji wynosi 15 % w razie większej odległości i dłuższego czasu na 
jej pokonanie;”

poprawka 326
część pierwsza „Komisja ocenia skuteczność elektronicznych systemów monitorowania pod 

względem kontrolowania przestrzegania obowiązku wyładunku i ich wkład w 
osiąganie maksymalnego podtrzymywalnego połowu danych stad i przedkłada 
sprawozdanie Radzie i Parlamentowi Europejskiemu do dnia [7 lat od daty wejścia 
w życie].” (pod hasłem „ocena skuteczności”)

część druga „Przepisy niniejszego artykułu przestają obowiązywać w dniu [10 lat od daty 
wejścia w życie].” (pod hasłem „klauzula wygaśnięcia”)

S&D:
poprawka 49
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „w tym działalność prowadzoną przy użyciu łodzi lub 

statków z kapitanem”
część druga te słowa

poprawka 125
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa: „tymczasowo”
część druga to słowo
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poprawka 328
część pierwsza „W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego w odniesieniu do połowów małych 

gatunków pelagicznych (makrela, śledź atlantycki, ostrobok, błękitek, kaprosz, 
sardela europejska, argentyna wielka, sardynka europejska i szprot) oraz połowów 
przemysłowych (m.in. gromadnik, dobijak i okowiel), które wyładowuje się bez 
sortowania, stosuje się następujące wyjątki: a) ograniczenia dotyczące tolerancji 
ustanowione w niniejszym ustępie nie mają zastosowania do połowów gatunków, 
które spełniają jeden z dwóch następujących warunków: (i) stanowią mniej niż 1 % 
masy wszystkich wyładowanych gatunków; lub (ii) ich masa całkowita wynosi 
mniej niż 100 kg; b) w przypadku państw członkowskich, które przyjęły 
zatwierdzony przez Komisję plan kontroli wyrywkowej oparty na ryzyku dotyczący 
ważenia wyładunków bez sortowania, stosuje się następujące ograniczenia 
dotyczące tolerancji: (i) dla małych gatunków pelagicznych i połowów 
przemysłowych dopuszczalny margines tolerancji w wartościach szacunkowych, 
zapisanych w dzienniku połowowym, wyrażonych w kilogramach ryb zatrzymanych 
na pokładzie, wynosi 10 % całkowitej ilości wszystkich gatunków zarejestrowanych 
w dzienniku połowowym dla każdego gatunku; (ii) dla innych gatunków 
niedocelowych dopuszczalny margines tolerancji w wartościach szacunkowych, 
zapisanych lub nie w dzienniku połowowym, wyrażonych w kilogramach ryb 
zatrzymanych na pokładzie, wynosi 200 kg lub 1 % całkowitej ilości wszystkich 
gatunków zarejestrowanych w dzienniku połowowym dla każdego gatunku; oraz 
(iii) dla całkowitej ilości wszystkich gatunków dopuszczalny margines tolerancji w 
wartościach szacunkowych, zapisanych w dzienniku połowowym, wyrażonych 
w kilogramach całkowitej ilości ryb zatrzymanych na pokładzie, wynosi 10 % 
całkowitej ilości wszystkich gatunków zarejestrowanych w dzienniku połowowym.”

część druga „Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego, w odniesieniu do połowów 
tuńczyka tropikalnego okrężnicą, w odniesieniu do gatunków objętych 
zatwierdzonym przez Komisję planem kontroli wyrywkowej opartym na analizie 
ryzyka, dopuszczalny margines tolerancji w wartościach szacunkowych, zapisanych 
w dzienniku połowowym, wyrażonych w kilogramach całkowitej ilości ryb 
zatrzymanych na pokładzie, niezależnie od gatunku, wynosi 10 % całkowitych 
wyładowanych ilości wszystkich gatunków łącznie.”

ID:
poprawka 16
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „jednolitą”, „i wyczerpującą”, „wszystkie” i „oraz 

odpowiedniego systemu kar za nieprzestrzeganie wymogów”
część druga te słowa

poprawka 37
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „lub przy użyciu innych środków”
część druga te słowa

poprawka 150
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „wraz z odpowiednim systemem kar za 

nieprzestrzeganie przepisów, informując osoby wnioskujące o wspomniane licencje 
o unijnych środkach ochrony stosowanych na danym obszarze, łącznie z 
ograniczeniami połowów i systemem kar”

część druga te słowa

poprawka 235
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „lub Komisji Europejskiej”
część druga te słowa
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poprawka 237
część pierwsza skreślenie słowa: „CCTV”
część druga dodanie słów: „pochodzących z urządzeń elektronicznych”

poprawka 260
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „telewizji przemysłowej (CCTV) z rejestracją ciągłą”
część druga te słowa

art. 1 ust. 1 pkt 23 we wniosku Komisji – art. 25a ust. 1 (rozporządzenie (WE) nr 1224/2009)
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „minimalny odsetek”
część druga te słowa

art. 1 ust. 1 pkt 23 we wniosku Komisji – art.25a ust. 4 akapit 1 (rozporządzenie (WE) nr 1224/2009)
część pierwsza „Komisja może – w drodze aktów wykonawczych – przyjąć szczegółowe przepisy 

dotyczące wymogów, specyfikacji technicznych, instalacji i funkcjonowania 
elektronicznych systemów monitorowania służących do kontroli obowiązku 
wyładunku,”

część druga „w tym systemów CCTV dokonujących ciągłej rejestracji.”

art. 1 ust. 1 pkt 60 we wniosku Komisji – art. 74 ust. 3 lit. f) (rozporządzenie (WE) nr 1224/2009)
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „CCTV i innych”
część druga te słowa

Różne
Poprawka 318 została anulowana.
Manuel Bompard (grupa The Left) wycofał podpis pod poprawką 339.

15. Równoważność leśnego materiału rozmnożeniowego produkowanego w 
Zjednoczonym Królestwie ***I

Wniosek dotyczący decyzji (COM(2020)0852 - C9-0430/2020 - 2020/0378(COD))

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wniosek Komisji 
Europejskiej

gi + 617, 1, 77

16. Równoważność inspekcji polowych i równoważność kontroli praktyk dotyczących 
zachowania odmian gatunków roślin rolniczych przeprowadzanych w 
Zjednoczonym Królestwie ***I

Wniosek dotyczący decyzji (COM(2020)0853 - C9-0431/2020 - 2020/0379(COD))

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wniosek Komisji 
Europejskiej

gi + 621, 1, 73
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17. Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: substancje czynne, w tym 
dimoksystrobina

Projekt rezolucji: B9-0162/2021

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0162/2021
(komisja ENVI)

Projekt rezolucji (całość 
tekstu)

gi + 472, 214, 9

18. Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana 
bawełna GHB614 × T304-40 × GHB119

Projekt rezolucji: B9-0160/2021

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0160/2021
(komisja ENVI)

Projekt rezolucji (całość 
tekstu)

gi + 491, 184, 20

19. Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana 
kukurydza MZIR098 (SYN-ØØØ98-3)

Projekt rezolucji: B9-0161/2021

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0161/2021
(komisja ENVI)

Projekt rezolucji (całość 
tekstu)

gi + 495, 181, 19
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20. Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich – sprawozdanie roczne 
za 2019 r.

Sprawozdanie: Sylvie Guillaume (A9-0013/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 5 6 Verts/ALE gi + 429, 252, 14

Po ust. 5 8 ECR gi - 121, 535, 39

Ust. 13 ust. pierwotny 
tekst

gi - 212, 454, 29

Po ust. 16 7 Verts/ALE gi + 383, 281, 31

9 ECR gi - 305, 369, 21

gp

1/gi + 675, 10, 10

2/gi + 374, 297, 24

Ust. 17

ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 611, 49, 35

1 The Left gi + 536, 141, 18

gp

1/gi ↓

2/gi ↓

Ust. 20

ust. pierwotny 
tekst

3/gi ↓

gp

1/gi + 678, 3, 14

Ust. 22 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 423, 253, 19

Ust. 23 10 ECR gi - 169, 438, 88

Ust. 28 11 ECR gi + 426, 258, 11

Ust. 41 12 ECR gi + 452, 233, 10

gpUst. 45 ust. pierwotny 
tekst

1/gi + 653, 28, 14
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

2/gi + 572, 85, 38

Ust. 46 ust. pierwotny 
tekst

gi + 514, 123, 56

Ust. 47 2 PPE gi + 436, 249, 10

Po ust. 47 13 ECR gi - 114, 545, 36

Ust. 49 3/rev S&D gi + 653, 7, 35

Ust. 50 ust. pierwotny 
tekst

gi + 438, 140, 117

Ust. 51 4/rev S&D gi + 638, 46, 11

Motyw G ust. pierwotny 
tekst

gi + 528, 122, 44

Po motywie AB 5 Verts/ALE gi + 383, 280, 32

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 576, 11, 108

Wnioski o głosowanie odrębne
ECR: ust. 46 motyw G
Verts/ALE: ust. 50
S&D: ust. 13

Wnioski o głosowanie podzielone
ECR:
ust. 22
część pierwsza „podkreśla pilną potrzebę ulepszenia i uaktualnienia obowiązującego Europejskiego 

kodeksu dobrej praktyki administracyjnej”
część druga „przez przyjęcie wiążącego rozporządzenia w tej sprawie;”
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ust. 45
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „zwłaszcza w związku z naruszeniami praw 

gwarantowanych Kartą praw podstawowych; zachęca tę sieć do podjęcia refleksji 
nad rolą, jaką powinni odgrywać krajowi i regionalni rzecznicy praw obywatelskich, 
aby w większym stopniu zaangażować obywateli UE w unijny proces decyzyjny;”

część druga te słowa

PPE:
ust. 20
część pierwsza „odnotowuje, że Komisja zobowiązała się do wdrożenia szeregu propozycji 

Europejskiej Rzecznik, na przykład tej, aby od osób przechodzących do sektora 
prywatnego wymagać więcej informacji o ich docelowej organizacji oraz bardziej 
szczegółowych danych dotyczących charakteru ich nowej pracy; podkreśla, że 
takich zmian sektora nie można lekceważyć, ponieważ mogą one prowadzić do 
konfliktu interesów, gdy byli urzędnicy państwowi podejmują pracę w 
przedsiębiorstwie, aby prowadzić lobbing mający wywrzeć wpływ na politykę, o 
której wcześniej decydowali lub nad którą pracowali;”

część druga „zwraca uwagę, że według niedawnego sprawozdania 99 % wniosków o 
przeniesienie do sektora prywatnego zostało zatwierdzonych przez Komisję, przy 
czym odsetek odrzuconych wniosków wyniósł jedynie 0,62 %, co wskazuje na 
potrzebę wzmocnienia nadzoru;”

część trzecia „przypomina, że zasady etyczne nie są zwykłą formalnością i wszystkie instytucje 
powinny ich przestrzegać; wzywa Komisję do wdrożenia wszystkich zaleceń 
Rzecznik, do przyjęcia bardziej zdecydowanego podejścia do problemu efektu 
„drzwi obrotowych” oraz do zastosowania się do proponowanych środków, w tym 
do zakazania nowej działalności, jeżeli istnieją dowody na to, że działalność ta 
doprowadziłaby do konfliktu z uzasadnionymi interesami Komisji, oraz do 
publikowania, bezpośrednio i w odpowiednim czasie na stronie internetowej 
Komisji poświęconej kwestiom etycznym wszystkich powiązanych informacji na 
temat każdego przypadku byłych pracowników wyższego szczebla ocenionych w 
celu zastosowania jednorocznego zakazu lobbingu i rzecznictwa;”

ECR, PPE:
ust. 17
część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w następstwie skargi złożonej w 2019 r. 

dotyczącej sponsorowania podczas prezydencji rumuńskiej Europejska Rzecznik 
zajęła jasne stanowisko w tej kwestii, ponieważ postrzeganie wpływów 
zewnętrznych może podważyć integralność całej Unii Europejskiej; odnotowuje 
kroki podjęte przez Radę w odpowiedzi na zalecenie Rzecznik, zgodnie z którym 
państwom członkowskim należy wydać wytyczne dotyczące kwestii sponsorowania 
prezydencji; zachęca Radę do niezwłocznego podjęcia działań następczych w tej 
sprawie;” z wyjątkiem słów: „w następstwie skargi złożonej w 2019 r. dotyczącej 
sponsorowania podczas prezydencji rumuńskiej”

część druga te słowa
część trzecia „z zadowoleniem przyjmuje decyzję prezydencji niemieckiej o rezygnacji z 

wszelkiego sponsorowania i zachęca inne państwa członkowskie do pójścia w jej 
ślady;”
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21. Europejski semestr: roczna strategia zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 
2021 r.

Sprawozdanie: Markus Ferber (A9-0036/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

7 The Left gi - 89, 559, 46

23 PPE
S&D

gi + 617, 18, 59

Ust. 1

35 Verts/ALE gi ↓

36 Verts/ALE gi - 186, 477, 31Ust. 2

24 PPE
S&D

gi + 631, 40, 23

Ust. 4 31 Renew gi - 155, 439, 99

gp

1/gi + 619, 16, 59

Ust. 6 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 569, 91, 34

Ust. 7 ust. pierwotny 
tekst

gi + 518, 80, 96

Ust. 8 25 PPE
S&D

gi + 561, 20, 113

Ust. 9 8 The Left gi - 313, 356, 25

Po ust. 9 9 The Left gi - 172, 418, 100

gp

1/gi + 503, 84, 107

Ust. 10 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 478, 198, 18

1 The Left gi - 102, 555, 37

2 The Left gi - 50, 581, 63

10 The Left gi - 140, 487, 67

Po ust. 10

11 The Left gi - 149, 509, 36
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

12 The Left gi - 82, 559, 53

26 PPE
S&D

gi + 491, 128, 75

gp

1/gi ↓

Ust. 11

ust. pierwotny 
tekst

2/gi ↓

13 The Left gi - 104, 547, 43

gp

1/gi + 597, 45, 52

2/gi + 518, 126, 50

Ust. 13

ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 490, 186, 18

3 The Left gi - 110, 497, 87

14 The Left gi - 73, 569, 52

15 The Left gi - 76, 499, 119

Po ust. 13

16 The Left gi - 91, 561, 41

gp

1/gi + 657, 29, 7

Ust. 16 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 571, 47, 76

gp

1/gi + 641, 37, 16

Ust. 17 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 561, 83, 50

gp

1/gi + 515, 122, 57

2/gi + 516, 123, 55

Ust. 19 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 603, 79, 12
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

gp

1/gi + 619, 40, 35

2/gi + 607, 6, 81

Ust. 20 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 602, 27, 65

17 The Left gi - 207, 475, 12

gp

1/gi + 566, 74, 54

2/gi + 610, 57, 27

Ust. 21

ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 486, 156, 52

Po ust. 22 18 The Left gi - 194, 472, 28

27 PPE
S&D

gi + 569, 60, 60Ust. 23

37 Verts/ALE gi ↓

Po ust. 23 30 Renew gi - 184, 408, 102

28 PPE
S&D

gi + 469, 92, 128

gp

1/gi ↓

Ust. 24

ust. pierwotny 
tekst

2/gi ↓

Po ust. 24 19 The Left gi - 143, 522, 29

Ust. 25 20 The Left gi - 197, 348, 149

Ust. 26 32 Renew gi - 236, 391, 67

Ust. 27 ust. pierwotny 
tekst

gi + 505, 166, 23

gp

1/gi + 540, 76, 78

Ust. 28 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 463, 157, 74
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Po ust. 28 4 The Left gi - 60, 573, 61

gp

1/gi + 533, 151, 9

Ust. 29 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 485, 165, 44

29 PPE
S&D

gi + 601, 70, 23

gp

1/gi ↓

Ust. 31

ust. pierwotny 
tekst

2/gi ↓

Ust. 33 ust. pierwotny 
tekst

gi + 597, 88, 9

Ust. 34 ust. pierwotny 
tekst

gi + 449, 205, 40

21 The Left gi - 191, 486, 17

gp

1/gi + 514, 80, 100

Ust. 35

ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 466, 194, 34

gp

1/gi + 624, 49, 21

Ust. 37 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 556, 133, 5

Po umocowaniu 21 33 Verts/ALE gi - 260, 390, 44

Motyw A 22 ID gi - 132, 557, 3

Po motywie A 5 The Left gi - 117, 466, 111

Motyw E ust. pierwotny 
tekst

gi + 522, 130, 42

Motyw G 34 Verts/ALE gi - 201, 482, 11

Po motywie I 6 The Left gi - 203, 480, 11

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 400, 103, 186
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Wnioski o głosowanie odrębne
The Left: ust. 24, 33
ID: ust. 7, 16, 27
Renew: ust. 34
Verts/ALE: motyw E

Wnioski o głosowanie podzielone
The Left:
ust. 6
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „reformy i”
część druga te słowa

ust. 10
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „reform strukturalnych” oraz „a reformami 

strukturalnymi”
część druga te słowa

ust. 11
część pierwsza „uważa, że europejski semestr 2021 stanowi doskonałą okazję do zwiększenia 

poczucia odpowiedzialności na szczeblu krajowym, biorąc pod uwagę, że państwa 
członkowskie opracowują plany odbudowy i zwiększenia odporności dostosowane 
do ich potrzeb; w związku z tym jest przekonany, że należy zagwarantować, a 
docelowo nawet zwiększyć legitymację demokratyczną, w tym odpowiednią rolę 
Parlamentu Europejskiego we wdrażaniu Instrumentu, co zapisano w 
rozporządzeniu ustanawiającym Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności; wzywa państwa członkowskie do stworzenia, w razie konieczności za 
pomocą Instrumentu Wsparcia Technicznego, niezbędnych zdolności 
administracyjnych i monitorujących, by zagwarantować właściwe i skuteczne 
wykorzystanie funduszy oraz wysoki poziom ich absorpcji;”

część druga „przypomina, że plany odbudowy i zwiększenia odporności podlegają 
przekrojowym wymogom należytego zarządzania gospodarczego oraz ogólnemu 
systemowi warunkowości służącemu ochronie budżetu Unii;”

ust. 16
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „odpowiedzialności za finanse publiczne, do społecznie 

zrównoważonych reform strukturalnych, które poprawią długoterminową 
perspektywę”

część druga te słowa
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ust. 28
część pierwsza „jest świadomy, że kryzysu COVID-19 nie da się zakończyć wyłącznie za pomocą 

polityki walutowej i fiskalnej; podkreśla w związku z tym znaczenie głębokich, 
sprzyjających wzrostowi, zrównoważonych, trwałych i sprawiedliwych społecznie 
dostosowanych do potrzeb reform strukturalnych w celu osiągnięcia m.in. trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu i zatrudnieniu, który 
skutecznie wesprze ożywienie gospodarcze, a także transformację cyfrową i 
ekologiczną, wysokiej jakości zatrudnienie, ograniczanie ubóstwa oraz celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ, a także pobudzi konkurencyjność i jednolity rynek, 
zwiększając konwergencję oraz silniejszy i trwały wzrost w Unii i państwach 
członkowskich; wskazuje, że potencjał długoterminowego wzrostu gospodarek 
państw członkowskich można zwiększyć jedynie dzięki reformom strukturalnym; 
zauważa jednak, że skuteczność i sukces ujednolicenia polityki państw 
członkowskich będą zależeć od przeglądu paktu stabilności i wzrostu oraz zmian, 
które zostaną wprowadzone po jego zakończeniu,”

część druga „a także od wzięcia przez państwa członkowskie odpowiedzialności za wdrażanie 
skierowanych do nich zaleceń;”

ust. 29
część pierwsza „wzywa Komisję do rozpoczęcia prac nad wskaźnikiem klimatycznym do celów 

oceny rozbieżności między obecną strukturą budżetów państw członkowskich a 
scenariuszem budżetowym przewidzianym w porozumieniu paryskim; podkreśla, że 
wskaźnik powinien dostarczać państwom członkowskim informacji na temat ich 
trajektorii w ramach porozumienia paryskiego, tak aby do 2050 r. Europa mogła stać 
się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu; oczekuje, że wskaźnik 
klimatyczny będzie punktem odniesienia różnych strategii politycznych UE, a zatem 
będzie również wykorzystywany jako przewodnik dla europejskiego semestru,”

część druga „bez uszczerbku dla jego pierwotnego celu;”

ust. 31
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „przy jednoczesnym poszanowaniu stabilności fiskalnej 

i solidnych zasad budżetowych”
część druga te słowa

ust. 35
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „wyraża zadowolenie, że Komisja będzie nadal 

monitorować wdrażanie przez państwa członkowskie reform proponowanych w 
latach ubiegłych w zaleceniach dla poszczególnych krajów;”

część druga te słowa

ID:
ust. 17
część pierwsza „jest zaniepokojony wpływem obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się 

pandemii na niski wzrost wydajności w UE i wyraźne spowolnienie wzrostu 
wydajności w strefie euro przed pandemią; jest zdania, że należy kontynuować 
zrównoważoną strategię wspierania trwałego wzrostu gospodarczego i sprzyjać 
inwestycjom, a jednocześnie ustabilizować budżet; podkreśla, że należy położyć 
nacisk na zorientowane na przyszłość inwestycje i politykę,”

część druga „w szczególności w państwach członkowskich, które dysponują przestrzenią 
fiskalną do promowania trwałego i inkluzywnego wzrostu gospodarczego;”
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ust. 19
część pierwsza „zauważa, że choć pojawiły się nowe wyzwania dla stabilności makroekonomicznej, 

unia gospodarcza i walutowa znajduje się w znacznie lepszej kondycji, by stawić 
czoła kryzysowi niż w 2008 r. podczas kryzysu finansowego i gospodarczego;”

część druga „jest przekonany, że promowanie odpornej i zrównoważonej odbudowy 
gospodarczej zgodnie z celami polityki UE, opartej na ekologicznej, sprawiedliwej i 
cyfrowej transformacji, jest jednym z najważniejszych bieżących priorytetów;”

część trzecia „zauważa, że środki przezwyciężenia obecnego kryzysu mają charakter, który 
wymaga – tak długo, jak to konieczne – ekspansywnej polityki fiskalnej;”

ust. 20
część pierwsza „wskazuje, że te państwa członkowskie, które miały bufor finansowy, były w stanie 

zmobilizować pakiety zachęt fiskalnych znacznie szybciej i bez nadmiernych 
kosztów, jakie pociąga za sobą finansowanie zewnętrzne, co pomogło w złagodzeniu 
negatywnych społeczno-gospodarczych skutków pandemii; przypomina, że 
uzupełnianie buforów finansowych w sposób odpowiedzialny społecznie z upływem 
czasu pozwoli lepiej przygotować się na nowe kryzysy;”

część druga „wzywa jednak państwa członkowie, Komisję i Radę, aby nie powtarzały błędów z 
przeszłości w reakcji na kryzys gospodarczy;”

część trzecia „podziela pogląd Europejskiej Rady Budżetowej, że szybka zmiana kursu polityki 
budżetowej nie jest wskazana dla ożywienia gospodarczego;”

Verts/ALE:
ust. 24
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „podkreśla, że” oraz „wszystkie państwa członkowskie 

są zobowiązane do przestrzegania paktu; dostrzega, że ogólna klauzula wyjścia nie 
zawiesza procedur paktu stabilności i wzrostu ani reguł fiskalnych UE;”

część druga te słowa
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ust. 37
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „podkreśla, że inwestycje publiczne są ograniczone, 

gdyż opierają się na skąpych zasobach finansowanych głównie przez podatników;”
część druga te słowa

The Left, ID:
ust. 21
część pierwsza „odnotowuje, że Komisja zamierza przedstawić zalecenia dotyczące sytuacji 

budżetowej państw członkowskich w 2021 r., jak przewidziano w pakcie stabilności 
i wzrostu; wskazuje, że ramy zarządzania gospodarczego powinny również 
uwzględniać obecne realia gospodarcze i być spójne z priorytetami politycznymi 
UE, a jednocześnie przestrzegać uproszczonych, jasnych i praktycznych reguł 
fiskalnych, które należy poddać przeglądowi i odpowiednio dostosować do 
wyników;”

część druga „domaga się bardziej pragmatycznego podejścia oraz podkreśla, że nowe ramy 
powinny być bardziej rygorystyczne w czasach dobrej koniunktury i elastyczniejsze 
w momencie jej pogorszenia;” z wyjątkiem słów: „bardziej rygorystyczne w czasach 
dobrej koniunktury”

część trzecia te słowa

The Left, Renew:
Ust. 13
część pierwsza „podkreśla, że bezprecedensowa recesja gospodarcza w 2020 r. oraz środki podjęte 

w reakcji na pandemię doprowadzą relację długu do PKB UE do nowego 
maksymalnego poziomu 93,9 % (101,7 % w strefie euro) w 2020 r. i do 
przewidywanego kolejnego wzrostu do poziomu 94,6 % (102,3 % w strefie euro) w 
2021 r.; podkreśla, że wciąż utrzymuje się atmosfera wielkiej niepewności, a 
prognozy gospodarcze w bardzo dużej mierze zależą od tego, jak szybko uda się 
przezwyciężyć pandemię; rozumie ponadto, że te poziomy długu można 
zrównoważyć dostatecznym wzrostem gospodarczym;”

część druga „ponownie podkreśla, jak ważna jest długookresowa stabilność długu 
państwowego;”

część trzecia „zauważa, że wiele państw członkowskich weszło w obecny kryzys, będąc już w 
niekorzystnej sytuacji budżetowej, którą jeszcze pogorszyła pandemia;”
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22. Europejski semestr: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej strategii 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2021 r.

Sprawozdanie: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Alternatywny projekt 
rezolucji

8 ID gi - 88, 558, 47

Ust. 2 ust. pierwotny 
tekst

gi + 342, 313, 40

Po ust. 3 1 The Left gi - 92, 576, 27

Po ust. 4 5 The Left gi - 135, 463, 97

gp

1/gi + 580, 57, 58

Ust. 5 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 348, 323, 24

gp

1/gi + 525, 63, 107

Ust. 8 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 396, 226, 73

Ust. 10 ust. pierwotny 
tekst

gi + 348, 331, 16

gp

1/gi + 630, 45, 20

Ust. 12 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 403, 256, 36

gp

1/gi + 472, 182, 41

Ust. 15 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 367, 312, 16

Ust. 19 7 Renew gi - 163, 514, 18

gp

1/gi + 672, 18, 5

Ust. 27 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 458, 118, 119
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

gp

1/gi + 618, 44, 33

2/gi + 403, 233, 58

Ust. 28 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 472, 100, 123

gp

1/gi + 559, 60, 76

2/gi + 363, 283, 49

3/gi + 408, 229, 58

Ust. 29 ust. pierwotny 
tekst

4/gi + 349, 300, 46

Po ust. 29 6 The Left gi - 71, 527, 97

gp

1/gi + 591, 35, 69

Ust. 31 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 369, 228, 98

Po ust. 34 2 The Left gi + 291, 195, 204

gp

1/gi + 611, 60, 23

2/gi + 429, 173, 92

3/gi + 450, 154, 91

Ust. 35 ust. pierwotny 
tekst

4/gi + 447, 167, 80

Ust. 36 ust. pierwotny 
tekst

gi + 358, 310, 27

gp

1/gi + 437, 217, 41

Ust. 44 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 627, 27, 41

3 The Left gi - 73, 552, 70Po motywie E

4 The Left gi - 149, 532, 14
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

gp

1/gi + 660, 23, 12

Motyw R ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 354, 297, 44

gp

1/gi + 665, 23, 7

2/gi + 373, 250, 72

Motyw V ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 607, 39, 49

gp

1/gi + 657, 18, 18

2/gi + 344, 286, 65

Motyw Z ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 679, 8, 8

Projekt rezolucji (komisja EMPL)
(całość tekstu)

gi + 508, 121, 64

Wnioski o głosowanie odrębne
PPE: ust. 2, 10, 15, 36

Wnioski o głosowanie podzielone
Renew:
ust. 15
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „zaproponować niezbędne zmiany w zarządzaniu 

gospodarczym, które” oraz „przed ponoszeniem skutków ewentualnych przyszłych 
programów dostosowań;”

część druga te słowa

ust. 27
część pierwsza „wzywa Komisję i Radę, by dołożyły wszelkich starań w walce z uchylaniem się od 

opodatkowania i unikaniem opodatkowania”
część druga „oraz by skutecznie przeciwdziałały szkodliwym praktykom podatkowym 

stosowanym przez niektóre państwa członkowskie;”

PPE:
ust. 5
część pierwsza „podkreśla, że powinien być bardziej zaangażowany w proces europejskiego 

semestru, w tym zalecenia dla poszczególnych krajów; podkreśla istotną rolę 
dialogu społecznego, w większym stopniu sprzyjającego włączeniu społecznemu, z 
partnerami społecznymi, społeczeństwem obywatelskim, organizacjami 
młodzieżowymi oraz władzami lokalnymi i regionalnymi dla kształtowania 
europejskiego semestru;”
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część druga „podkreśla, że skuteczna, przejrzysta, kompleksowa, zorientowana na wyniki i 
oparta na wynikach metodyka monitorowania sytuacji społecznej, która ma zostać 
opracowana na potrzeby Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności, udoskonali europejski semestr, lepiej uwzględniając wyzwania 
społeczne związane z płcią i środowiskiem naturalnym oraz stawiając je na równi z 
koordynacją fiskalną, na przykład poprzez zwrócenie większej uwagi na agresywne 
planowanie podatkowe, ograniczanie ubóstwa, równouprawnienie płci, 
sprawiedliwość społeczną, spójność społeczną i pozytywną konwergencję;”

ust. 8
część pierwsza „uważa, że aby uzyskać dostęp do funduszu, państwa członkowskie muszą 

uwzględnić w swoich krajowych planach odbudowy środki dotyczące spójności 
społecznej i terytorialnej, dzieci i młodzieży; zauważa, że społeczne cele pośrednie 
i końcowe nie zostały wyraźnie określone ani przewidziane w rozporządzeniu w 
sprawie RRF, ale zgodnie z przyjętym rozporządzeniem Komisja powinna określić 
wspólne wskaźniki, które należy stosować do celów sprawozdawczości na temat 
postępów oraz monitorowania i oceny instrumentu, a także powinna określić 
metodykę sprawozdawczości w zakresie wydatków socjalnych w ramach 
instrumentu, w tym wydatków na dzieci i młodzież; zwraca uwagę na szczególne 
znaczenie wskaźników związanych z wdrażaniem zasad Europejskiego filaru praw 
socjalnych, wysokiej jakości zatrudnienia, pozytywnej konwergencji społecznej, 
równości szans i dostępu do nich oraz ochrony socjalnej, edukacji i umiejętności, a 
także inwestycji w dostęp i możliwości dla dzieci i młodzieży związane z edukacją, 
zdrowiem, żywieniem, miejscami pracy i mieszkalnictwem, zgodnie z celami 
gwarancji dla dzieci i gwarancji dla młodzieży;”

część druga „w kontekście dialogu na temat odbudowy i odporności wzywa Komisję do 
współpracy z Parlamentem Europejskim, partnerami społecznymi i społeczeństwem 
obywatelskim w celu określenia tych wskaźników zgodnie ze wskaźnikami 
opisanymi w rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie silnej Europy socjalnej 
na rzecz sprawiedliwej transformacji z myślą o ocenie inwestycji w krajowe plany 
odbudowy i zwiększania odporności, ich reform oraz proponowanych środków 
służących zapewnieniu postępów w realizacji tych celów;”

ust. 12
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „bezpłatnej” oraz „bezpłatnej” (użyte dwa razy)
część druga te słowa

ust. 28
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „uwzględniły wskaźnik równouprawnienia płci jako 

narzędzie europejskiego semestru” orz „wzywa Komisję do lepszego wdrażania 
przepisów, polityki i praktyk antydyskryminacyjnych, by skutecznie przeciwdziałać 
dyskryminacji ze wszystkich względów, w tym antycyganizmowi, oraz chronić 
dobrostan społeczny, psychiczny, kulturowy i fizyczny w ramach środków na rzecz 
odbudowy;”

część druga „uwzględniły wskaźnik równouprawnienia płci jako narzędzie europejskiego 
semestru”

część trzecia „wzywa Komisję do lepszego wdrażania przepisów, polityki i praktyk 
antydyskryminacyjnych, by skutecznie przeciwdziałać dyskryminacji ze wszystkich 
względów, w tym antycyganizmowi, oraz chronić dobrostan społeczny, psychiczny, 
kulturowy i fizyczny w ramach środków na rzecz odbudowy;”
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ust. 29
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „zawierającego inicjatywy ustawodawcze”, „prawo do 

bycia offline” oraz „oraz środków zapewniających stabilne umowy, godziwe 
wynagrodzenia, zakres rokowań zbiorowych i minimum ochrony socjalnej, włącznie 
z godziwymi emeryturami powyżej granicy ubóstwa;” wzywa Komisję do 
uwzględnienia tych wskaźników w wytycznych dotyczących oceny postępu 
społecznego osiąganego zgodnie z krajowymi planami odbudowy i zwiększania 
odporności; zwraca uwagę, że reformy rynku pracy przeprowadzane w ramach tych 
planów muszą iść w parze z realizacją tych celów;”

część druga „zawierającego inicjatywy ustawodawcze”
część trzecia „prawo do bycia offline”
część czwarta „oraz środków zapewniających stabilne umowy, godziwe wynagrodzenia, zakres 

rokowań zbiorowych i minimum ochrony socjalnej, włącznie z godziwymi 
emeryturami powyżej granicy ubóstwa;” wzywa Komisję do uwzględnienia tych 
wskaźników w wytycznych dotyczących oceny postępu społecznego osiąganego 
zgodnie z krajowymi planami odbudowy i zwiększania odporności; zwraca uwagę, 
że reformy rynku pracy przeprowadzane w ramach tych planów muszą iść w parze z 
realizacją tych celów;”

ust. 35
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „poprzez uwzględnienie aspektu płci”, „z 

zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji dotyczący wprowadzenia wiążących 
środków w zakresie przejrzystości wynagrodzeń, łącznie ze wskaźnikiem równości 
wynagrodzeń kobiet i mężczyzn;” oraz „wzywa państwa członkowskie do 
odblokowania w Radzie negocjacji dotyczących dyrektywy w sprawie kobiet 
w zarządach;”

część druga „poprzez uwzględnienie aspektu płci”
część trzecia „z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji dotyczący wprowadzenia wiążących 

środków w zakresie przejrzystości wynagrodzeń, łącznie ze wskaźnikiem równości 
wynagrodzeń kobiet i mężczyzn;”

część czwarta „wzywa państwa członkowskie do odblokowania w Radzie negocjacji dotyczących 
dyrektywy w sprawie kobiet w zarządach;”

motyw R
część pierwsza „mając na uwadze, że wpływ pandemii COVID-19 został spotęgowany przez 

istniejące wcześniej nierówności, które narastały w ciągu ostatniej dekady;”
część druga „mając na uwadze, że rezygnacja z inwestycji w usługi publiczne w następstwie 

światowego kryzysu finansowego przyczyniła się do pogłębienia nierówności 
w zakresie zaspokajania potrzeb zdrowotnych;”

motyw V
część pierwsza „mając na uwadze, że nierówności dochodowe utrzymują się na wysokim poziomie 

w UE;”
część druga „mając na uwadze, że konkurencja w zakresie podatków i kosztów pracy jest 

szkodliwa dla jednolitego rynku i spójności między państwami członkowskimi;”
część trzecia „mając na uwadze, że dobrze zaprojektowane progresywne systemy podatkowe 

i systemy zabezpieczenia społecznego, inwestycje społeczne oraz świadczenie 
wysokiej jakości usług publicznych i socjalnych są podstawowymi mechanizmami, 
które pozwolą zapobiec przenoszeniu niekorzystnej sytuacji z pokolenia na 
pokolenie;”
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motyw Z
część pierwsza „mając na uwadze, że stoimy w obliczu krytycznego okresu w naszej historii,”
część druga „w którym dochodzi do powszechnego podważania poglądu, iż wzrost gospodarczy 

automatycznie dociera do wszystkich sektorów społeczeństwa; mając na uwadze, że 
obserwujemy kurczenie się klasy średniej, pogłębianie niepewności warunków pracy 
oraz ubóstwo pracujących wśród pracowników fizycznych, nisko 
wykwalifikowanych i osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych 
oraz rosnącą polaryzację pod względem dochodów i zamożności;”

część trzecia „mając na uwadze, że sektor kultury i sektor kreatywny, sektor turystyczny, w tym 
imprezy i występy, turystyka kulturalna i praktyki dotyczące niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego, a także małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), osoby 
samozatrudnione, przedsiębiorstwa lokalne i rodzinne zostały poważnie dotknięte 
pod względem ekonomicznym przez środki służące powstrzymaniu 
rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19;”

Renew, PPE:
ust. 31
część pierwsza „podkreśla, że dialog społeczny i rokowania zbiorowe to dla pracodawców 

i związków zawodowych kluczowe narzędzia służące ustalaniu sprawiedliwych płac 
i warunków pracy oraz że silne systemy rokowań zbiorowych zwiększają odporność 
państw członkowskich w czasach kryzysu gospodarczego; stanowczo uważa, że 
podstawą demokratycznej, odpornej i sprawiedliwej społecznie odbudowy powinien 
być dialog społeczny, w tym rokowania zbiorowe; ponownie wyraża pogląd, że 
państwa członkowskie powinny podejmować działania służące promowaniu 
wysokiego zagęszczenia związków zawodowych oraz odwróceniu spadku zakresu 
rokowań zbiorowych; podkreśla, jak ważne jest dopilnowanie, by pracownicy w UE 
byli chronieni za pośrednictwem adekwatnych wynagrodzeń minimalnych, prawa 
lub umów zbiorowych, oraz zapewnienie im godnego poziomu życia niezależnie od 
miejsca pracy;”

część druga „w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący 
dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej 
w celu zwiększenia zakresu rokowań zbiorowych i zapewnienia pracownikom w UE 
ochrony w formie wynagrodzeń minimalnych ustalonych na adekwatnych 
poziomach;”

ust. 44
część pierwsza „apeluje do Komisji o przedstawienie instrumentu służącego ograniczaniu skutków 

asymetrycznych wstrząsów, który będzie skuteczny w perspektywie długofalowej, 
jak np. odpowiedni i funkcjonujący program ubezpieczeń od utraty pracy 
umożliwiający wsparcie systemów krajowych, gdy część UE doświadcza 
tymczasowego wstrząsu gospodarczego;”

część druga „podkreśla zasadnicze znaczenie wspierania inwestycji i dostępu do finansowania w 
UE, aby pomóc MŚP poradzić sobie z trudnościami związanymi z wypłacalnością, 
tworzyć wysokiej jakości miejsca pracy w sektorach strategicznych oraz promować 
spójność terytorialną, gospodarczą i społeczną w UE; podkreśla, że można 
wykorzystać nowy Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji dla 
zwolnionych pracowników, aby złagodzić wpływ kryzysu związanego z COVID-19 
na zatrudnienie; w związku z tym wzywa państwa członkowskie do szybkiego 
składania do Komisji wniosków o finansowanie, aby wesprzeć unijnych 
pracowników, którzy stracili pracę w związku z COVID-19, w procesie nabywania 
nowych kwalifikacji zawodowych, zmiany kwalifikacji i powrotu na rynek pracy;”

Różne
Errata: wszystkie wersje językowe.
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23. Sytuacja we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga oraz zabójstwo 
włoskiego ambasadora Luki Attanasia i osób z jego otoczenia

Projekty rezolucji: B9-0173/2021, B9-0174/2021, B9-0196/2021, B9-0198/2021, 
B9-0199/2021, B9-0200/2021, B9-0201/2021

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0173/2021 
(PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left, posłowie)

Po ust. 18 4 ECR gi - 172, 441, 83

gp

1/gi + 657, 13, 25

Ust. 19 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 601, 39, 56

Motyw C 1 ECR gi - 152, 525, 19

Motyw D 2 ECR gi - 148, 531, 17

Motyw E 3 ECR gi - 160, 518, 18

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 669, 4, 17

Projekty rezolucji grup politycznych

B9-0173/2021 The Left gi ↓

B9-0174/2021 ID gi ↓

B9-0196/2021 Verts/ALE gi ↓

B9-0198/2021 Renew gi ↓

B9-0199/2021 PPE gi ↓

B9-0200/2021 S&D gi ↓

B9-0201/2021 ECR gi ↓

Wnioski o głosowanie podzielone
The Left
ust. 19
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „wzywa do wykorzystania unijnego mechanizmu 

sankcji do walki z korupcją;”
część druga te słowa
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Różne
Brando Benifei (grupa S&D) również poparł wspólny projekt rezolucji RC-B9-0173/2021.

24. Sytuacja w zakresie praw człowieka w Królestwie Bahrajnu, w szczególności 
sprawy więźniów skazanych na karę śmierci i obrońców praw człowieka

Projekty rezolucji: B9-0190/2021, B9-0191/2021, B9-0192/2021, B9-0193/2021, 
B9-0194/2021, B9-0195/2021, B9-0197/2021

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0190/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, posłowie)

Ust. 19 2 ECR gi - 317, 373, 6

Po motywie N 1 The Left gi - 179, 495, 21

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 633, 11, 45

Projekty rezolucji grup politycznych

B9-0190/2021 The Left gi ↓

B9-0191/2021 Verts/ALE gi ↓

B9-0192/2021 S&D gi ↓

B9-0193/2021 Renew gi ↓

B9-0194/2021 PPE gi ↓

B9-0195/2021 ECR gi ↓

B9-0197/2021 ID gi ↓
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25. Masowe procesy opozycji i członków społeczeństwa obywatelskiego w Kambodży

Projekty rezolucji: B9-0182/2021, B9-0183/2021, B9-0184/2021, B9-0185/2021, 
B9-0186/2021, B9-0187/2021, B9-0188/2021

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0183/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, posłowie)

Po ust. 2 1 The Left gi - 101, 546, 47

gp

1/gi + 642, 13, 39

Ust. 6 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 461, 197, 36

Po ust. 14 5 The Left gi - 46, 617, 33

Ust. 15 2 PPE gi - 280, 364, 52

gp

1/gi + 389, 230, 77

Ust. 16 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 346, 287, 63

Po ust. 16 6 The Left gi - 85, 575, 36

gp

1/gi + 632, 21, 43

Ust. 17 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 457, 227, 12

Po ust. 17 4 The Left gi - 40, 609, 47

Ust. 21 ust. pierwotny 
tekst

gi + 359, 240, 97

Po ust. 21 3 The Left gi - 94, 572, 30

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 610, 43, 37

Projekty rezolucji grup politycznych

B9-0182/2021 ID gi ↓

B9-0183/2021 Verts/ALE gi ↓

B9-0184/2021 The Left gi ↓
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

B9-0185/2021 S&D gi ↓

B9-0186/2021 Renew gi ↓

B9-0187/2021 PPE gi ↓

B9-0188/2021 ECR gi ↓

Wnioski o głosowanie odrębne
PPE: ust. 16, 21

Wnioski o głosowanie podzielone
The Left:
ust. 16
część pierwsza „wzywa państwa członkowskie, by zawiesiły wszelkie dwustronne wsparcie 

finansowe dla rządu Kambodży, a zamiast tego skupiły się na organizacjach 
społeczeństwa obywatelskiego”

część druga „i partiach opozycyjnych;”

PPE:
ust. 6
część pierwsza „zwraca się do rządu Kambodży o uchylenie wszystkich represyjnych przepisów, w 

tym ostatnich dekretów i projektów ustaw regulujących środowisko cyfrowe i 
umożliwiających rządowi zwiększenie nadzoru w internecie, cenzury i kontroli nad 
internetem,”

część druga „a także o uchylenie wszystkich niedawnych zmian w konstytucji, kodeksie karnym, 
ustawie o partiach politycznych, ustawie o związkach zawodowych, ustawie o 
organizacjach pozarządowych i pozostałych aktach prawnych ograniczających 
wolność słowa i swobody polityczne i niezgodnych w pełni z zobowiązaniami 
Kambodży i standardami międzynarodowymi;”

ust. 17
część pierwsza „wzywa ESDZ i państwa członkowskie do monitorowania stanu przestrzegania praw 

człowieka w Kambodży i do działania w pełnej zgodności z planem działania UE 
dotyczącym praw człowieka i demokracji oraz z wytycznymi UE w sprawie 
obrońców praw człowieka;”

część druga „zwraca się do delegatury UE w Phnom Penh i ambasad państw członkowskich o 
monitorowanie procesów sądowych i odwiedzanie więźniów;”
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26. Konflikt w Syrii – 10 lat od powstania

Projekty rezolucji: B9-0175/2021, B9-0176/2021, B9-0177/2021, B9-0178/2021, 
B9-0179/2021, B9-0180/2021, B9-0181/2021

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0177/2021 
(PPE, S&D, Renew, ECR, posłowie)

Po ust. 3 2 The Left gi - 85, 565, 40

Po ust. 4 3 The Left gi - 88, 558, 44

Po ust. 5 4 The Left gi - 56, 597, 37

Po ust. 6 5 The Left gi - 41, 587, 62

Ust. 7 10 The Left gi + 417, 263, 9

Po ust. 7 6 ID gi - 110, 559, 19

Po ust. 8 11 The Left gi - 242, 313, 133

Po ust. 10 12 The Left gi - 62, 582, 46

Po ust. 11 13 The Left gi - 123, 514, 53

Po ust. 12 14 The Left gi - 146, 467, 75

Po ust. 13 15 The Left gi - 87, 449, 154

Ust. 33 16 The Left gi - 85, 543, 60

Po ust. 37 17 The Left gi - 77, 594, 19

Ust. 39 7 ID gi - 112, 561, 15

Po ust. 41 18 The Left gi - 246, 376, 66

Ust. 43 8 Verts/ALE gi + 472, 140, 75

Po motywie M 1 The Left gi - 83, 588, 19

Po motywie V 9 The Left gi - 185, 484, 21

Motyw Y ust. pierwotny 
tekst

gi + 357, 285, 47

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 568, 79, 37

Projekty rezolucji grup politycznych
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

B9-0175/2021 ID gi ↓

B9-0176/2021 Verts/ALE gi ↓

B9-0177/2021 S&D gi ↓

B9-0178/2021 ECR gi ↓

B9-0179/2021 Renew gi ↓

B9-0180/2021 The Left gi ↓

B9-0181/2021 PPE gi ↓

Wnioski o głosowanie odrębne
ECR, PPE: motyw Y

Różne
Moritz Körner (grupa Renew) wycofał swój podpis z projektu rezolucji B9-0179/2021.

27. Ogłoszenie UE strefą wolności dla osób LGBTIQ

Projekty rezolucji: B9-0166/2021, B9-0167/2021

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0166/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

Ust. 1 43 ECR gi - 129, 517, 15

5 ID gi + 238, 110, 182

6 ID gi - 154, 514, 17

Po ust. 1

7 ID gi - 120, 523, 42

Umocowanie 10 8s ECR gi - 118, 528, 13

Umocowanie 11 9s ECR gi - 115, 528, 17

Umocowanie 12 10s ECR gi - 104, 531, 26

Umocowanie 13 11s ECR gi - 109, 538, 14
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Umocowanie 14 12s ECR gi - 110, 537, 14

Umocowanie 15 13s ECR gi - 124, 522, 14

Umocowanie 16 14s ECR gi - 120, 523, 17

Umocowanie 17 15s ECR gi - 105, 540, 16

Umocowanie 18 16s ECR gi - 109, 525, 27

Umocowanie 19 17s ECR gi - 110, 522, 27

Motyw A 18s ECR gi - 72, 564, 23

Motyw C 19s ECR gi - 108, 522, 30

Motyw D 20s ECR gi - 79, 524, 57

Motyw E 21s ECR gi - 80, 526, 54

Motyw F 22s ECR gi - 104, 527, 29

Motyw G 23s ECR gi - 108, 523, 29

Motyw H 24s ECR gi - 109, 519, 32

Motyw I 25s ECR gi - 101, 527, 32

Motyw J 26s ECR gi - 109, 525, 26

Motyw K 27s ECR gi - 69, 536, 55

Motyw L 28s ECR gi - 115, 518, 25

Motyw M 29s ECR gi - 120, 517, 23

30s ECR gi - 120, 514, 24

gp

1/gi + 513, 120, 28

Motyw N

ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 508, 129, 26

31s ECR gi - 84, 521, 54Motyw O

2 Verts/ALE
The Left

gi + 520, 75, 65
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Motyw P 32s ECR gi - 107, 523, 27

Po motywie P 3 Verts/ALE
The Left

gi + 531, 93, 36

Motyw Q 33s ECR gi - 122, 512, 25

Po motywie Q 4 Verts/ALE
The Left

gi + 474, 96, 91

Motyw R 34s ECR gi - 73, 521, 66

Motyw S 35s ECR gi - 116, 513, 30

Motyw T 36s ECR gi - 114, 521, 25

Motyw U 37s ECR gi - 243, 390, 26

38s ECR gi - 115, 515, 30Motyw V

1 S&D
Verts/ALE
The Left

gi + 520, 107, 35

Motyw W 39s ECR gi - 111, 524, 24

Motyw X 40s ECR gi - 85, 522, 53

Motyw Y 41s ECR gi - 105, 528, 25

Motyw Z 42s ECR gi - 71, 537, 50

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 492, 141, 46

Projekt rezolucji B9-0167/2021
(ID)

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi ↓

Wnioski o głosowanie podzielone
PPE:
motyw N
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „a także niedawno przyjęte rozporządzenie w sprawie 

ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie 
praworządności w państwach członkowskich”

część druga te słowa

Różne
Magdalena Adamowicz (grupa PPE) również poparła projekt rezolucji B9-0166/2021.
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28. Prawa dziecka

Projekt rezolucji: B9-0164/2021

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0164/2021
(komisja LIBE)

gp

1/gi + 680, 3, 8

Ust. 2 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 583, 94, 15

3 ECR gi - 179, 495, 18Po ust. 2

10 ECR gi - 187, 429, 70

Ust. 4 11s ECR gi - 117, 547, 29

Ust. 7 12 ECR gi - 136, 550, 7

Ust. 9 ust. pierwotny 
tekst

gi + 519, 126, 46

Po ust. 10 4 ECR gi - 183, 490, 20

Po ust. 11 14 ECR gi - 224, 344, 120

gp

1/gi + 676, 6, 11

Ust. 13 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 580, 76, 37

gp

1/gi + 661, 7, 25

Ust. 14 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 556, 84, 52

Ust. 15 13 ECR gi - 107, 539, 46

15 ECR gi - 136, 528, 28

gp

1/gi + 585, 24, 83

2/gi + 547, 100, 43

Ust. 23

ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 445, 185, 61
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 25 16 ECR gi - 136, 509, 46

Ust. 27 2 ID gi - 101, 568, 21

Ust. 30 17 ECR gi - 119, 540, 32

Motyw B 1 ID gi - 155, 527, 9

Po motywie B 5 ECR gi - 300, 357, 36

Po motywie K 7 ECR gi - 152, 526, 15

8 ECR gi + 366, 246, 81Motyw O

ust. pierwotny 
tekst

gi ↓

Po motywie O 9 ECR gi - 175, 395, 119

Motyw P 6 ECR gi + 360, 324, 9

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 545, 24, 119

Wnioski o głosowanie odrębne
PPE, ECR: ust. 9
ID: motyw O; ust. 9

Wnioski o głosowanie podzielone
Verts/ALE:
ust. 13
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „z zadowoleniem przyjmuje wyrażony przez Komisję 

zamiar zaproponowania w pierwszym semestrze 2021 r. dłuższych ram 
legislacyjnych w celu zwalczania niegodziwego traktowania dzieci w celach 
seksualnych;”

część druga te słowa

ust. 14
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „wykraczające poza walkę z nielegalnymi treściami z 

udziałem dzieci i ich ochronę przed dostępem do szkodliwych materiałów;”
część druga te słowa

ID:
ust. 2
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „niezależnie od pochodzenia ekonomiczno-

społecznego, umiejętności, statusu migracyjnego i miejsca zamieszkania,”
część druga te słowa
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PPE, ID:
ust. 23
część pierwsza „wzywa UE, jej agencje i państwa członkowskie do położenia kresu 

bezpaństwowości wśród dzieci zarówno w UE, jak i poza nią, w tym poprzez 
poprawę zdolności urzędników pierwszej linii do identyfikowania i rejestrowania 
bezpaństwowości w kontekście migracji i azylu oraz odpowiedniego reagowania na 
nią,”

część druga „promowanie i zapewnianie powszechnego dostępu do rejestracji i certyfikacji 
urodzeń bez względu na status rodziców, w tym w odniesieniu do rodzin LGBTQI+, 
wprowadzanie, ulepszanie i wdrażanie gwarancji prawnych w celu zapobiegania 
bezpaństwowości wśród dzieci oraz wprowadzanie i usprawnianie opartych na 
prawach dziecka procedur stwierdzania statusu bezpaństwowca w celu wypełnienia 
międzynarodowych zobowiązań wobec bezpaństwowców w kontekście 
migracyjnym, przy poszanowaniu nadrzędnego interesu dziecka i prawa dzieci do 
uzyskania obywatelstwa;” z wyjątkiem słów: „w tym w odniesieniu do rodzin 
LGBTQI+,”

część trzecia te słowa


