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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 Lívii Járóki

Sprawozdanie: Stéphane Séjourné (A9-0050/2021) (głosowanie tajne (art. 191 Regulaminu))

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt decyzji taj + 660, 20, 9

2. Wniosek o uchylenie immunitetu Jeana-François Jalkha

Sprawozdanie: Ibán García Del Blanco (A9-0051/2021) (głosowanie tajne (art. 191 Regulaminu))

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt decyzji taj + 593, 85, 11

3. System zasobów własnych Unii Europejskiej ***

Zalecenie: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0047/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Procedura zgody gi + 560, 48, 82

4. Kształtowanie polityki edukacji cyfrowej

Sprawozdanie: Victor Negrescu (A9-0042/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie gi + 639, 24, 25

5. Wpływ odpadów morskich na rybołówstwo

Sprawozdanie: Catherine Chabaud (A9-0030/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie gi + 646, 3, 39
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6. Polityka spójności i regionalne strategie środowiskowe w walce ze zmianą klimatu

Sprawozdanie: Tonino Picula (A9-0034/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie gi + 572, 79, 37

7. Europejska strategia w zakresie danych

Sprawozdanie: Miapetra Kumpula-Natri (A9-0027/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie gi + 602, 8, 78

8. Ogólne ramy dla sekurytyzacji oraz szczególne ramy dla prostych, przejrzystych i 
standardowych sekurytyzacji w celu wsparcia odbudowy po pandemii COVID-19 
***I

Sprawozdanie: Paul Tang (A9-0215/2020)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wniosek o odrzucenie wniosku Komisji

Odrzucenie 2 The Left gi - 183, 472, 35

Wstępne porozumienie

Wstępne porozumienie 3 komisja gi + 454, 172, 62
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9. Zmiana rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do dostosowań ram 
sekurytyzacji w celu wsparcia odbudowy gospodarczej w odpowiedzi na kryzys 
związany z COVID-19 ***I

Sprawozdanie: Othmar Karas (A9-0213/2020)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wniosek o odrzucenie wniosku Komisji

Odrzucenie 2 The Left gi - 199, 457, 34

Wstępne porozumienie

Wstępne porozumienie 3 komisja gi + 460, 171, 57

10. Kontrola wywozu, transferu, pośrednictwa, pomocy technicznej i tranzytu w 
odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania ***I

Sprawozdanie: Markéta Gregorová (A8-0390/2017)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wstępne porozumienie i oświadczenie

Wstępne porozumienie 99 komisja gi + 642, 37, 9

Oświadczenie Komisji 100 komisja gi + 654, 27, 7

11. Zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa oraz transfer produktów 
związanych z obronnością: wdrożenie odpowiednich dyrektyw

Sprawozdanie: Andreas Schwab (A9-0025/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

gp

1/gi + 610, 69, 11

Ust. 10 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 522, 143, 25
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Po ust. 43 1 Verts/ALE gi - 183, 341, 166

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 470, 96, 121

Wnioski o głosowanie podzielone
Verts/ALE:
ust. 10
część pierwsza „uważa, że w celu zapewnienia zorientowanych na jakość i sprawnych zamówień 

niektóre aspekty wdrażania dyrektywy w sprawie zamówień w dziedzinie 
obronności mogłyby zostać poprawione, np. stosowanie przez państwa 
członkowskie procedury otwartej, partnerstw innowacyjnych lub innych nowych 
procedur przewidzianych w dyrektywie 2014/24/WE, i zachęca państwa 
członkowskie do stosowania tej dyrektywy, na ile jest to możliwe;”

część druga „wyraża jednak przekonanie, że w tym momencie nie jest potrzebny przegląd 
dyrektywy w sprawie zamówień w dziedzinie obronności ani dyrektywy w sprawie 
transferów, ponieważ istniejące ramy regulacyjne są wystarczające, jeżeli są 
prawidłowo wdrażane i właściwie stosowane oraz egzekwowane;”

12. Stosowanie rozporządzenia (UE, Euratom) 2020/2092, mechanizm warunkowości 
w zakresie praworządności

Projekty rezolucji: B9-0206/2021, B9-0207/2021, B9-0208/2021

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0208/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

1 The Left gi - 152, 514, 22

gp

1/gi - 104, 565, 19

2 The Left

2/gi - 82, 578, 28

Przed ust. 1

3 The Left gi - 85, 559, 45

6 ID gi - 109, 532, 46

gp

1/gi + 551, 93, 45

Ust. 6

ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 607, 70, 12
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Po ust. 14 7 ID gi - 152, 529, 6

Po motywie B 4 ID gi - 148, 533, 6

Po motywie C 5 ID gi - 104, 528, 55

Motyw D ust. pierwotny 
tekst

gi + 608, 72, 9

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 529, 148, 10

Projekty rezolucji grup politycznych

B9-0206/2021 ID gi ↓

B9-0207/2021 ECR gi ↓

Wnioski o głosowanie odrębne
ID: motyw D

Wnioski o głosowanie podzielone
ID:
ust. 6
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „zgodnie z art. 17 ust. 8 TUE”
część druga te słowa

poprawka 2
część pierwsza „uważa, że ustanowienie mechanizmu rzekomo mającego na celu obronę demokracji 

i państwa prawa to hipokryzja ze strony tych, którzy nie szanują woli narodów, 
zwłaszcza w referendach, i ponoszą odpowiedzialność za naruszanie praw 
podstawowych”

część druga „, w tym podczas działań trojki;”

Różne
Poprawki 8, 9 i 10 zostały wycofane.
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13. Zasoby własne oparte na niepoddawanych recyklingowi odpadach 
opakowaniowych z tworzyw sztucznych i niektóre aspekty zasobów własnych 
opartych na DNB *

Sprawozdanie: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0048/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Poprawki komisji 
przedmiotowo właściwej 

– 
głosowanie łączne

1-6 komisja gi + 506, 170, 14

Wniosek Komisji Europejskiej gi + 540, 109, 38

14. Pobór środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej *

Sprawozdanie: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0049/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Art. 1 ust. 8 1 komisja gi + 517, 169, 4

Wniosek Komisji Europejskiej gi + 552, 69, 67

15. Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2022 – sekcja III

Sprawozdanie: Karlo Ressler (A9-0046/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

19 The Left gi - 98, 564, 28

20 The Left gi - 58, 579, 53

Przed ust. 1

21 The Left gi - 108, 519, 63

14 ID gi - 90, 549, 49Ust. 1

1 Verts/ALE gi - 178, 501, 10
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

2 Verts/ALE gi - 193, 487, 9

gp

1/gi + 620, 35, 35

Ust. 2

ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 549, 130, 11

3 Verts/ALE gi - 163, 511, 15

gp

1/gi + 655, 28, 7

Ust. 5

ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 586, 64, 40

5 The Left gi - 200, 440, 50Ust. 7

ust. pierwotny 
tekst

gi + 611, 62, 17

Ust. 13 6 The Left gi - 158, 518, 14

gp

1/gi + 602, 38, 50

2/gi + 535, 143, 12

Ust. 14 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 541, 137, 12

gp

1/gi - 121, 541, 28

2/gi - 189, 460, 41

Po ust. 17 22 The Left

3/gi - 149, 517, 24

Po ust. 19 23 The Left gi - 177, 485, 28

Ust. 21 15 ID gi - 85, 597, 6

Ust. 22 7 The Left gi - 135, 534, 21

8 The Left gi - 196, 381, 111

gp

Ust. 23

ust. pierwotny 
tekst

1/gi + 527, 41, 121
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

2/gi + 456, 178, 55

Po ust. 25 24 The Left gi - 44, 569, 77

gp

1/gi + 574, 58, 58

Ust. 26 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 561, 97, 32

9 The Left gi - 121, 542, 27Ust. 27

26 S&D gi - 267, 366, 56

Ust. 28 10 The Left gi - 109, 564, 17

16 ID gi - 73, 577, 38

11 The Left gi - 114, 518, 58

gp

1/gi + 648, 21, 21

Ust. 29

ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 588, 88, 14

gp

1/gi + 586, 99, 5

Ust. 32 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 509, 127, 54

Ust. 34 4s=
12s=

Verts/ALE
The Left

gi - 176, 449, 64

Po ust. 35 25 The Left gi - 66, 545, 79

Ust. 40 13 The Left gi - 50, 511, 127

Ust. 42 17 ID gi - 144, 536, 8

Ust. 43 ust. pierwotny 
tekst

gi + 619, 51, 20

Po motywie A 18 The Left gi - 212, 440, 38

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 462, 80, 145

Wnioski o głosowanie odrębne
ID: ust. 7, 43
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Wnioski o głosowanie podzielone
Verts/ALE:
poprawka 22
część pierwsza „jest zdania, że unijna strategia szczepień, która stawia interesy wielonarodowych 

koncernów farmaceutycznych nad interesem publicznym i zdrowiem publicznym, 
nie powiodła się;”

część druga „wzywa do zniesienia patentów, tak aby istniejące zdolności produkcyjne w 
państwach członkowskich mogły być wykorzystywane do produkcji szczepionek na 
dużą skalę;”

część trzecia „wzywa do zróżnicowania zamówień na szczepionki w celu uwzględnienia krajów 
lub firm farmaceutycznych, które opracowały szczepionki przeciwko COVID-19 
uznane przez Światową Organizację Zdrowia;”

ID:
ust. 2
część pierwsza „w związku z tym zamierza ustanowić przyszłościowy budżet, który będzie miał 

zasadnicze znaczenie dla procesu odbudowy gospodarczej oraz umożliwi Unii 
pobudzenie inwestycji i rozwiązanie problemu bezrobocia, wspieranie transformacji 
cyfrowej i ekologicznej, położenie nacisku na Europejską Unię Zdrowotną, 
promowanie sprzyjającej włączeniu społecznemu odbudowy, koncentrując się na 
młodym pokoleniu, a także zapewnienie obywatelom UE bezpiecznego i dostatniego 
otoczenia; uważa, że priorytety te mają zasadnicze znaczenie dla utrzymania procesu 
odbudowy gospodarczej i stworzenia podstaw bardziej odpornej Unii”

część druga „zgodnie z porozumieniem paryskim;”

ust. 5
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „, aby uczynić z Unii siłę napędową Europejskiego 

Zielonego Ładu i transformacji cyfrowej;”
część druga te słowa

ust. 14
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „dodatkowych” i „podkreśla ponadto, że w duchu 

uwzględniania kwestii klimatu należy zintensyfikować wysiłki we wszystkich 
obszarach polityki w celu osiągnięcia ogólnego celu w zakresie wydatków na klimat 
w całym okresie obowiązywania WRF na lata 2021-2027 wynoszącego co najmniej 
30 % całkowitej kwoty budżetu Unii i wydatków z Instrumentu Unii Europejskiej na 
rzecz Odbudowy; ponadto zwraca uwagę na potrzebę ciągłych działań na rzecz 
zapewnienia 7,5 % rocznych wydatków w WRF na cele związane z różnorodnością 
biologiczną w 2024 r. i 10 % od 2026 r.;”

część druga „dodatkowych”
część trzecia „podkreśla ponadto, że w duchu uwzględniania kwestii klimatu należy 

zintensyfikować wysiłki we wszystkich obszarach polityki w celu osiągnięcia 
ogólnego celu w zakresie wydatków na klimat w całym okresie obowiązywania 
WRF na lata 2021-2027 wynoszącego co najmniej 30 % całkowitej kwoty budżetu 
Unii i wydatków z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy; ponadto 
zwraca uwagę na potrzebę ciągłych działań na rzecz zapewnienia 7,5 % rocznych 
wydatków w WRF na cele związane z różnorodnością biologiczną w 2024 r. i 10 % 
od 2026 r.;”

ust. 26
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „ponawia swój apel o szybkie włączenie Rumunii, 

Bułgarii i Chorwacji do strefy Schengen;”
część druga te słowa
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ust. 29
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „oraz kampanie dezinformacyjne przeciwko 

europejskim demokracjom kierowane przez państwa trzecie”
część druga te słowa

ust. 32
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „Agencji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy 

Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) i”
część druga te słowa

PPE:
ust. 23
część pierwsza „podkreśla, że kobiety są nieproporcjonalnie bardziej dotknięte skutkami pandemii 

COVID-19; podkreśla znaczenie wdrażania budżetu uwzględniającego aspekt płci, 
aby przy planowaniu wydatków publicznych jednakowo uwzględniać mężczyzn i 
kobiety; w tym kontekście wzywa Komisję do przyspieszenia, w ścisłej współpracy 
z Parlamentem, wprowadzania skutecznej, przejrzystej i kompleksowej metodyki 
pomiaru odpowiednich wydatków związanych z płcią, jak określono w 
porozumieniu międzyinstytucjonalnym, aby pokazać wymierne rezultaty w 
odniesieniu do budżetu na 2022 r. oraz z myślą o rozszerzeniu metodyki na 
wszystkie programy WRF; wzywa ponadto do szybkiego wdrożenia europejskiej 
strategii na rzecz równouprawnienia płci; zwraca uwagę na niepokojący i nasilający 
się regres w obszarze równouprawnienia płci i praw kobiet, a także na konieczność 
uruchomienia wszystkich unijnych instrumentów w celu przeciwdziałania temu 
zjawisku;”

część druga „domaga się dodatkowych zasobów w celu wsparcia ochrony i promowania praw i 
zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz powszechnego dostępu do nich, a także 
wsparcia obrońców praw kobiet;”

16. Wdrażanie dyrektyw w sprawie jakości powietrza

Sprawozdanie: Javi López (A9-0037/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

gp

1/gi + 609, 11, 69

Ust. 1 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 560, 118, 11

12 ECR gi - 262, 411, 16Ust. 4

5 PPE gi - 235, 399, 54

Po ust. 4 6 PPE gi - 281, 373, 35

gpUst. 7 ust. pierwotny 
tekst

1/gi + 604, 50, 35
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

2/gi + 376, 303, 10

3/gi + 410, 255, 24

gp

1/gi + 611, 49, 29

Ust. 10 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 555, 128, 6

Ust. 11 ust. pierwotny 
tekst

gi + 424, 231, 34

Po ust. 11 1 The Left gi + 406, 275, 8

Po ust. 12 2 The Left gi - 312, 345, 32

gp

1/gi + 583, 51, 55

Ust. 14 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 606, 34, 49

gp

1/gi + 399, 206, 84

2/gi + 639, 42, 8

Ust. 15 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 383, 243, 63

gp

1/gi + 404, 265, 20

Ust. 16 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 621, 55, 13

3 The Left gi - 201, 411, 77Po ust. 16

4 The Left gi - 319, 337, 33

gp

1/gi + 601, 82, 6

Ust. 19 ust. pierwotny 
tekst

2/gi - 285, 395, 9

gpUst. 20 ust. pierwotny 
tekst

1/gi + 604, 43, 42
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

2/gi + 546, 113, 30

gp

1/gi + 627, 22, 40

2/gi + 376, 299, 14

3/gi + 543, 122, 24

Ust. 26 ust. pierwotny 
tekst

4/gi + 548, 131, 10

gp

1/gi + 383, 297, 9

Ust. 27 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 538, 139, 12

Ust. 28 ust. pierwotny 
tekst

gi + 366, 313, 10

gp

1/gi + 577, 77, 35

Ust. 29 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 545, 131, 13

Ust. 32 ust. pierwotny 
tekst

gi + 370, 278, 41

gp

1/gi + 613, 53, 23

Ust. 34 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 399, 238, 52

gp

1/gi + 631, 54, 4

Ust. 36 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 546, 136, 7

Ust. 50 13 ECR gi - 113, 548, 28

Ust. 52 ust. pierwotny 
tekst

gi + 549, 122, 18

gpUst. 56 ust. pierwotny 
tekst

1/gi + 629, 12, 48
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

2/gi + 643, 39, 7

3/gi + 548, 133, 8

Ust. 58 ust. pierwotny 
tekst

gi + 377, 279, 32

7 PPE gi - 314, 363, 12Ust. 59

ust. pierwotny 
tekst

gi + 372, 311, 6

Ust. 64 8 PPE gi + 383, 262, 44

Umocowanie 20 9s ECR gi - 121, 386, 182

Umocowanie 23 ust. pierwotny 
tekst

gi + 598, 84, 7

Umocowanie 24 ust. pierwotny 
tekst

gi + 597, 82, 10

Motyw D ust. pierwotny 
tekst

gi + 594, 23, 72

Motyw E ust. pierwotny 
tekst

gi + 582, 55, 52

Motyw Y 10 ECR gi - 126, 555, 8

Po motywie Y 11 ECR gi - 295, 387, 7

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 425, 109, 153

Wnioski o głosowanie odrębne
PPE: ust. 11, 15, 16, 28, 32, 58, 59
ECR: ust. 27, 28, 32, 52, 59
ID: ust. 16, 19, 36; umocowania 23, 24; motywy D, E

Wnioski o głosowanie podzielone
PPE:
ust. 27
część pierwsza „wzywa Komisję, aby szybko wszczynała postępowania w sprawie uchybienia 

zobowiązaniom państwa członkowskiego w celu wyegzekwowania zobowiązań do 
redukcji emisji wynikających z dyrektywy w sprawie krajowych poziomów emisji;”

część druga „podkreśla, że środki UE służące ograniczeniu emisji we wszystkich sektorach 
muszą wyznaczać wyraźną ścieżkę w kierunku osiągnięcia zerowych emisji i 
zerowego poziomu zanieczyszczeń w tych sektorach; apeluje o spójne podejście 
polityczne do uregulowania emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń;”
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Verts/ALE:
ust. 19
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „między innymi środków wspierających rozwój sieci 

punktów ładowania pojazdów elektrycznych i innych paliw alternatywnych lub 
systemów napędu, takich jak skroplony gaz ziemny (LNG), akumulatory litowo-
jonowe, wodór, ogniwa paliwowe i energia z sieci”

część druga te słowa

ECR:
ust. 1
część pierwsza „uznaje, że trzy filary unijnej polityki czystego powietrza skutecznie przyczyniły się 

do wywołania tendencji spadkowej, jeśli chodzi o emisje i stężenie większości 
zanieczyszczeń powietrza w Europie; podkreśla, że chociaż dyrektywy w sprawie 
jakości powietrza okazały się skuteczne pod względem ustanowienia unijnych norm 
jakości powietrza i ułatwienia wymiany informacji na temat jakości powietrza, to 
tylko częściowo udało się dzięki nim zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza i 
ograniczyć jego negatywne skutki dla zdrowia, jakości życia i środowiska; zwraca 
uwagę na fakt, że wiele państw członkowskich nadal nie przestrzega w pełni 
obecnych norm jakości powietrza”

część druga „oraz nie podjęło wystarczających działań w celu poprawy jakości powietrza i 
ograniczenia przekroczeń norm do minimum, nawet po wszczęciu przez Komisję 
postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i po 
wydaniu orzeczeń sądowych nakazujących zapewnienie zgodności z dyrektywami w 
sprawie jakości powietrza;”

ust. 10
część pierwsza „odnotowuje fakt, że państwa członkowskie, w oparciu o wspólne kryteria określone 

w dyrektywach w sprawie jakości powietrza, utworzyły sieć monitorowania jakości 
powietrza obejmującą ponad 4 000 stacji monitorowania oraz 16 000 punktów 
poboru próbek; zwraca uwagę, że przepisy dotyczące lokalizacji obejmują wiele 
kryteriów i umożliwiają pewną elastyczność, co może utrudnić weryfikację i często 
prowadzi do sytuacji, w których sieci monitorowania w miastach nie dostarczają 
informacji o miejscach najwyższego stężenia zanieczyszczeń powietrza, stwarzając 
ryzyko, że przekroczenia wartości dopuszczalnych nie zostaną zauważone; wzywa 
Komisję do niezwłocznego udzielenia państwom członkowskim – w drodze aktu 
wykonawczego zgodnie z art. 28 dyrektywy 2008/50/WE – wskazówek dotyczących 
sposobu tworzenia sieci monitorowania;”

część druga „wzywa Komisję, aby w związku z wnioskami dotyczącymi zmienionych dyrektyw 
w sprawie jakości powietrza dokonała przeglądu zasad lokalizacji stacji 
monitorowania i punktów poboru próbek i ustanowiła nowe obowiązkowe przepisy 
przewidujące na przykład, że Komisja może wymagać ulokowania, w miarę 
konieczności, dodatkowych punktów monitorowania, aby zapewnić lepszy pomiar 
zanieczyszczenia powietrza, lub ustanowienia minimalnej liczby stacji pomiarowych 
w zależności od rodzaju źródła emisji (transport, przemysł, rolnictwo lub budynki 
mieszkalne);”



P9_PV(2021)03.24-25(VOT)_PL.docx 17 PE 691.015

ust. 16
część pierwsza „zauważa, że kryzys związany z COVID-19 pokazał, iż ograniczenie ruchu 

samochodowego i zmiany we wzorcach mobilności są skutecznym narzędziem 
zmniejszania zanieczyszczenia powietrza w miastach;”

część druga „uważa w związku z tym, że należy propagować dobre praktyki, takie jak zakupy w 
sąsiedztwie, dobrowolna telepraca, administracja elektroniczna czy zróżnicowane 
godziny pracy;”

ust. 20
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „uważa, że podstawę długoterminowego planowania 

urbanistycznego powinny stanowić „15-minutowe miasta”, w których do domów, 
miejsc pracy, usług publicznych i sklepów można dotrzeć pieszo lub transportem 
publicznym w ciągu 15 minut;”

część druga te słowa

ust. 36
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „by rozszerzyć zakres pomiarów zanieczyszczeń,”
część druga te słowa

ID:
ust. 14
część pierwsza „zwraca uwagę, że pandemia COVID-19 uwidoczniła nierozerwalne powiązania 

między zdrowiem ludzi a stanem ekosystemu;”
część druga „podkreśla, że przy opracowywaniu nowych strategii konieczne jest uwzględnienie 

wniosków dotyczących zanieczyszczenia powietrza wyciągniętych z pandemii 
COVID-19;”

ust. 15
część pierwsza „zauważa, że środki izolacji wprowadzone, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się 

pandemii, spowodowały znaczne tymczasowe zmniejszenie ruchu drogowego i 
działalności przemysłowej, a w konsekwencji bezprecedensowy spadek emisji i 
zanieczyszczenia powietrza w skali kontynentu, przy czym stężenie zanieczyszczeń 
spadło znacznie poniżej określonych w przepisach pułapów i zaleceń WHO, 
wyraźnie pokazując wpływ działalności człowieka na środowisko;”

część druga „sugeruje przeanalizowanie wszystkich środków w celu zrozumienia ich skutków;”
część trzecia „zauważa z ubolewaniem, że stałe, długotrwałe narażenie na zanieczyszczenie 

powietrza może nasilać negatywne skutki chorób układu oddechowego takich jak 
COVID-19; wyraża zaniepokojenie ryzykiem, że zanieczyszczenie może powrócić 
do wcześniejszego poziomu lub, co gorsza, nawet do wyższych poziomów, i 
ostrzega przed odkładaniem lub wycofywaniem lokalnych środków mających 
zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza; podkreśla, że znaczne ograniczenie 
zanieczyszczenia powietrza w perspektywie długoterminowej przyniosłoby istotne 
korzyści dla zdrowia ludzi, a także dla rolnictwa i naturalnych ekosystemów; 
podkreśla w związku z tym, że walka z zanieczyszczeniem powietrza musi stanowić 
centralny element unijnego planu odbudowy, oraz że obowiązkowe unijne wymogi 
dotyczące jakości powietrza i ich skuteczne egzekwowanie mają kluczowe 
znaczenie dla zagwarantowania zdrowia obywateli i poprawy ich odporności na 
zagrożenia zdrowia w przyszłości; wzywa państwa członkowskie, aby podwyższyły 
poziom ambicji ich polityki czystego powietrza, w tym przez ukierunkowane 
wykorzystanie środków finansowych z unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności;”
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ust. 29
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „rolnictwa i”
część druga te słowa

ECR, ID:
ust. 56
część pierwsza „podkreśla, że przekazywane przez państwa członkowskie informacje o możliwych 

skutkach zdrowotnych zanieczyszczeń powietrza są skąpe, niejasne i trudno 
dostępne dla społeczeństwa; zauważa jednak pozytywne zmiany w praktycznej 
realizacji zobowiązań państw członkowskich wynikających z dyrektyw w sprawie 
jakości powietrza, jeśli chodzi o informowanie opinii publicznej o jakości powietrza; 
wzywa do dalszej harmonizacji informacji o jakości powietrza dostępnych ogółowi 
społeczeństwa na wszystkich szczeblach geograficznych we wszystkich państwach 
członkowskich i regionach oraz o zapewnienie łatwego dostępu do dokładnych 
informacji o jakości powietrza w czasie rzeczywistym; wzywa Komisję, państwa 
członkowskie i właściwe organy regionalne i lokalne do zainicjowania publicznych 
kampanii informacyjnych i uświadamiających z aktualnymi danymi np. o różnych 
rodzajach zanieczyszczenia powietrza i ich wpływie na zdrowie ludzi czy obecne 
poziomy zanieczyszczenia powietrza na danym terytorium, w tym kampanii 
skierowanych do słabszych grup społecznych, oraz do publikowania rankingów 
najmniejszych i największych postępów w zapewniania dobrej jakości powietrza w 
poszczególnych strefach;”

część druga „uważa, że kampanie uświadamiające katastrofalne skutki zanieczyszczenia 
powietrza w pobliżu istotnych źródeł zanieczyszczeń lub wyświetlanie informacji o 
jakości powietrza może również zwiększyć świadomość społeczną i poziom 
poinformowania oraz przynieść zmianę zachowań i wzorców, przyczyniając się do 
poprawy jakości powietrza;” z wyjątkiem słów „w pobliżu istotnych źródeł 
zanieczyszczeń lub wyświetlanie informacji o jakości powietrza”

część trzecia „w pobliżu istotnych źródeł zanieczyszczeń lub wyświetlanie informacji o jakości 
powietrza”

PPE, ECR:
ust. 7
część pierwsza „zauważa, że zdecydowana większość postępowań w sprawie uchybienia 

zobowiązaniom państwa członkowskiego wszczętych dotychczas przez Komisję 
dotyczy przypadków przekroczenia wartości dopuszczalnych, co pokazuje, że 
wartości dopuszczalne są tymi elementami dyrektywy w sprawie jakości powietrza, 
które najłatwiej wyegzekwować;”

część druga „wzywa Komisję do zaproponowania zastąpienia obecnych wartości docelowych 
(O3, As, Cd, Ni i BaP) wartościami dopuszczalnymi;”

część trzecia „wskazuje, że normy roczne nie pozwalają na odnotowywanie nagłych wzrostów 
stężenia zanieczyszczeń, zwłaszcza w przypadku PM2,5;”

PPE, ID:
ust. 26
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „oraz je wzmocniły”, „ostrzega, że większość państw 

członkowskich nie wywiąże się z zobowiązań dotyczących redukcji emisji do 2020 
r. i 2030 r. wynikających z dyrektywy w sprawie krajowych poziomów emisji;” i 
„rolnictwa”

część druga „oraz je wzmocniły”
część trzecia „ostrzega, że większość państw członkowskich nie wywiąże się z zobowiązań 

dotyczących redukcji emisji do 2020 r. i 2030 r. wynikających z dyrektywy w 
sprawie krajowych poziomów emisji;”

część czwarta „rolnictwa”
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PPE, ECR, ID:
ust. 34
część pierwsza „zauważa, że produkcja energii elektrycznej z paliw stałych będzie w najbliższej 

przyszłości głównym źródłem emisji rtęci do powietrza w Europie; z zadowoleniem 
przyjmuje w związku z tym zobowiązania co najmniej 10 państw członkowskich UE 
do wycofania węgla kamiennego;”

część druga „wzywa pozostałe państwa członkowskie do wycofania węgla jako źródła energii 
najpóźniej do 2030 r.;”

17. Nowa strategia UE–Afryka

Sprawozdanie: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0017/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Alternatywny projekt 
rezolucji

1 ID gi - 101, 579, 8

Projekt rezolucji
(komisja DEVE)
(całość tekstu)

gi + 460, 64, 163

18. Strategia UE na rzecz zrównoważonej turystyki

Sprawozdanie: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0033/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 17 1 posłowie gi + 408, 185, 93

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 577, 31, 80

19. Wzmocnienie międzynarodowej roli euro

Sprawozdanie: Danuta Maria Hübner (A9-0043/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji 
(całość tekstu)

gi + 494, 94, 100
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20. Sprawozdanie Komisji z oceny wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych po dwóch latach jego stosowania

Projekt rezolucji: B9-0211/2021

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0211/2021 
(komisja LIBE)

1 PPE gi - 209, 418, 62

gp

1/gi + 554, 36, 99

Ust. 2

ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 452, 215, 22

Po ust. 2 2 PPE gi - 233, 400, 56

Ust. 3 3 PPE gi - 290, 364, 35

Ust. 6 4 PPE gi - 205, 388, 96

gp

1/gi + 595, 15, 79

Ust. 7 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 542, 103, 44

Ust. 16 ust. pierwotny 
tekst

gi + 545, 68, 76

gp

1/gi + 625, 40, 24

Ust. 17 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 390, 289, 10

5 PPE gi - 219, 392, 78

gp

1/gi + 660, 17, 12

Ust. 20

ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 385, 220, 84

gp

1/gi + 628, 39, 22

Ust. 23 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 524, 150, 15
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

gp

1/gi + 546, 103, 37

Ust. 24 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 627, 11, 49

Ust. 26 6 PPE gi - 226, 405, 58

7 PPE gi - 223, 441, 25Po ust. 26

8 PPE gi - 321, 358, 10

Ust. 27 9 PPE gi - 266, 392, 31

Po ust. 27 10 PPE gi - 180, 410, 99

gp

1/gi + 582, 51, 56

Ust. 33 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 627, 1, 61

Ust. 34 11 PPE gi - 301, 360, 28

Ust. 35 12 PPE gi - 185, 429, 75

Ust. 36 13 PPE gi - 233, 401, 55

gp

1/gi + 393, 231, 64

Ust. 37 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 654, 12, 23

gp

1/gi + 682, 2, 5

2/gi + 499, 175, 15

Ust. 38 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 614, 30, 45

Ust. 40 ust. pierwotny 
tekst

gi + 370, 308, 11

gp

1/gi + 384, 296, 9

Ust. 41 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 606, 6, 77
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 483, 96, 108

Wnioski o głosowanie odrębne
ECR: ust. 16, 40
PPE: ust. 40

Wnioski o głosowanie podzielone
ECR:
ust. 7
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa „nadużywanie”
część druga to słowo

ust. 17
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „ubolewa nad faktem, że Komisja nie wszczęła jeszcze 

postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 
przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań 
wynikających z RODO, oraz wzywa Komisję do niezwłocznego wszczęcia takich 
postępowań;”

część druga te słowa

ust. 20
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „zwłaszcza w odniesieniu do roli organów ochrony 

danych w Irlandii i Luksemburgu; zauważa, że te organy ochrony danych są 
odpowiedzialne za rozpatrywanie wielu spraw, ponieważ wiele przedsiębiorstw 
technologicznych zarejestrowało swoją siedzibę w UE w Irlandii lub Luksemburgu; 
jest szczególnie zaniepokojony tym, że irlandzki organ ochrony danych zazwyczaj 
zamyka większość spraw bez nakładania sankcji oraz że sprawy przekazane Irlandii 
w 2018 r. nie osiągnęły nawet etapu projektu decyzji zgodnie z art. 60 ust. 3 
RODO;”

część druga te słowa

ust. 23
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „wzywa Komisję do wykorzystania jej uprawnień do 

interwencji w państwach członkowskich, w których krajowe środki, działania i 
decyzje podważają ducha, cel i treść RODO”

część druga te słowa

ust. 24
część pierwsza „jest głęboko zaniepokojony nadużywaniem RODO przez organy publiczne w 

niektórych państwach członkowskich w celu ograniczenia pracy dziennikarzy i 
organizacji pozarządowych;”
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część druga „zdecydowanie zgadza się z Komisją, że przepisy dotyczące ochrony danych nie 
powinny wpływać na korzystanie z wolności wypowiedzi i informacji, zwłaszcza 
poprzez wywoływanie efektu mrożącego lub interpretowanie ich jako sposobu 
wywierania presji na dziennikarzy, aby ujawnili swoje źródła; wyraża jednak 
rozczarowanie faktem, że Komisja wciąż nie ukończyła oceny równowagi między 
prawem do ochrony danych osobowych a wolnością wypowiedzi i informacji, jak 
określono w art. 85 RODO; wzywa Komisję do ukończenia bez zbędnej zwłoki 
oceny przepisów krajowych w tym zakresie i do wykorzystania wszystkich 
dostępnych instrumentów, w tym postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego, w celu zapewnienia przestrzegania RODO przez państwa 
członkowskie oraz do ograniczenia fragmentacji ram ochrony danych;”

ust. 33
część pierwsza „przypomina, że programy masowego nadzoru obejmujące masowe zbieranie 

danych utrudniają ustalenie odpowiedniego stopnia ochrony; apeluje do Komisji o 
zastosowanie wniosków TSUE w sprawach Schrems I[4], II[5] oraz Privacy 
International i in. (2020) we wszystkich przeglądach decyzji stwierdzających 
odpowiedni stopień ochrony, a także w toczących się i przyszłych negocjacjach;”

część druga „przypomina, że przekazywanie oparte na wyjątkach w szczególnych sytuacjach 
zgodnie z art. 49 RODO powinno zdarzać się wyjątkowo; z zadowoleniem 
przyjmuje wytyczne EROD i organów ochrony danych w tym zakresie i wzywa te 
organy do zapewnienia spójnej interpretacji stosowania i kontroli takich wyjątków 
zgodnie z wytycznymi EROD nr 02/2018;”

ust. 41
część pierwsza „wyraża głębokie zaniepokojenie w związku z brakiem wdrożenia przez państwa 

członkowskie dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej w świetle zmian 
wprowadzonych przez RODO; wzywa Komisję do szybszego przeprowadzenia 
oceny i wszczęcia postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego wobec tych państw członkowskich, które nie wdrożyły należycie 
dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej; wyraża głębokie zaniepokojenie 
faktem, że opóźniona od kilku lat reforma kwestii prywatności i łączności 
elektronicznej doprowadzi do fragmentarycznego otoczenia prawnego w UE ze 
szkodą zarówno dla przedsiębiorstw, jak i obywateli;”

część druga „przypomina, że celem rozporządzenia o prywatności i łączności elektronicznej było 
uzupełnienie i doprecyzowanie RODO i zbiegło się w czasie z wejściem w życie 
RODO; podkreśla, że reforma przepisów o prywatności i łączności elektronicznej 
nie może prowadzić do obniżenia obecnego poziomu ochrony zapewnianego przez 
RODO i dyrektywę o prywatności i łączności elektronicznej; ubolewa nad faktem, 
że ostateczne przyjęcie przez Radę stanowiska negocjacyjnego w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia o prywatności i łączności elektronicznej zajęło cztery 
lata, podczas gdy Parlament przyjął swoje stanowisko negocjacyjne w październiku 
2017 r.; przypomina, jak istotna jest aktualizacja przepisów o prywatności i 
łączności elektronicznej z lat 2002 i 2009 w celu poprawy ochrony praw 
podstawowych obywateli i zwiększenia pewności prawa dla przedsiębiorstw, jako że 
powinny one stanowić uzupełnienie RODO;”
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PPE:
ust. 37
część pierwsza „jest zdania, że RODO, dzięki temu, że jest neutralne pod względem 

technologicznym, zapewnia solidne ramy regulacyjne dla powstających 
technologii;”

część druga „uważa jednak, że konieczne są dalsze wysiłki w celu rozwiązania za pomocą 
szczegółowych przepisów szerszych problemów związanych z cyfryzacją, takich jak 
występowanie monopoli i nierównowaga sił, oraz w celu dokładnego rozważenia 
korelacji RODO z każdą nową inicjatywą ustawodawczą, aby zapewnić spójność i 
wyeliminować luki prawne; przypomina Komisji o jej obowiązku dopilnowania, by 
wnioski ustawodawcze, takie jak w sprawie zarządzania danymi, aktu prawnego o 
danych, aktu prawnego o usługach cyfrowych oraz w sprawie sztucznej inteligencji, 
były zawsze w pełni zgodne z RODO i dyrektywą o ochronie danych w sprawach 
karnych; uważa, że ostateczne teksty przyjęte przez współprawodawców w drodze 
negocjacji międzyinstytucjonalnych muszą być w pełni zgodne z dorobkiem 
prawnym w zakresie ochrony danych; ubolewa jednak, że sama Komisja nie zawsze 
stosuje spójne podejście do ochrony danych we wnioskach ustawodawczych; 
podkreśla, że odniesienie do stosowania RODO lub użycie sformułowania „z 
zastrzeżeniem RODO” nie oznacza automatycznie, że wniosek jest zgodny z 
RODO; wzywa Komisję do zasięgania opinii Europejskiego Inspektora Ochrony 
Danych (EIOD) i Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD) w przypadku, gdy w 
następstwie przyjęcia wniosków dotyczących aktu ustawodawczego ma to wpływ na 
ochronę praw i wolności osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych 
osobowych; wzywa ponadto Komisję, aby podczas przygotowywania wniosków lub 
zaleceń dążyła do zasięgania opinii EIOD w celu zapewnienia spójności przepisów 
dotyczących ochrony danych w całej Unii oraz by zawsze przeprowadzała ocenę 
skutków;”

ust. 38
część pierwsza „zwraca uwagę, że profilowanie, choć jedynie dozwolone na mocy art. 22 RODO po 

spełnieniu ścisłych i surowych warunków, jest coraz częściej stosowane, ponieważ 
aktywność osób fizycznych w internecie umożliwia uzyskanie pogłębionej wiedzy o 
ich psychice i życiu prywatnym;”

część druga „zauważa, że skoro profilowanie umożliwia manipulowanie zachowaniem 
użytkowników, gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dotyczących 
korzystania z usług cyfrowych powinno być ograniczone do zakresu niezbędnego do 
świadczenia usługi i dostarczania użytkownikom rachunków;”

część trzecia „wzywa Komisję do zaproponowania rygorystycznych sektorowych przepisów 
dotyczących ochrony danych w odniesieniu do wrażliwych kategorii danych 
osobowych, w przypadku których jeszcze tego nie uczyniła; postuluje ścisłe 
egzekwowanie RODO przy przetwarzaniu danych osobowych;”

ID:
ust. 2
część pierwsza „stwierdza, że po dwóch latach od rozpoczęcia stosowania RODO rozporządzenie to 

odniosło ogólny sukces”
część druga „, i podziela opinię Komisji, że na obecnym etapie nie ma konieczności jego 

aktualizacji ani przeglądu;”
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21. Sprawozdania dotyczące Albanii za lata 2019–2020

Sprawozdanie: Isabel Santos (A9-0041/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 2 ust. pierwotny 
tekst

gi + 522, 117, 47

Ust. 3 ust. pierwotny 
tekst

gi + 601, 69, 16

Po ust. 26 2 ID gi - 261, 382, 37

gp

1/gi + 536, 40, 108

Ust. 31 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 575, 54, 35

gp

1/gi + 640, 16, 29

Ust. 34 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 592, 65, 28

Ust. 38 4 The Left gi + 542, 79, 64

gp

1/gi - 132, 405, 147

5 The Left

2/gi - 68, 586, 30

Ust. 43

1 Verts/ALE gi - 137, 419, 129

gp

1/gi + 599, 55, 31

Ust. 46 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 539, 131, 14

Po ust. 51 3 ID gi - 176, 437, 65

gp

1/gi + 605, 28, 51

Ust. 56 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 545, 62, 78

gpUst. 79 ust. pierwotny 
tekst

1/gi + 590, 80, 14
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

2/gi + 626, 51, 8

Ust. 80 ust. pierwotny 
tekst

gi + 570, 88, 26

Motyw A ust. pierwotny 
tekst

gi + 564, 70, 49

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 581, 61, 45

Wnioski o głosowanie odrębne
ECR: ust. 31
ID: ust. 2, 3; motyw A
The Left: ust. 80

Wnioski o głosowanie podzielone
Verts/ALE:
ust. 46
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „ i liczby bezzasadnych wniosków o azyl składanych 

przez obywateli albańskich”
część druga te słowa

PPE:
ust. 31
część pierwsza „odnotowuje, że albański krajowy plan działania na rzecz osób LGBTI na lata 2016–

2020 wygasł, i wzywa rząd do opracowania nowego planu działania w drodze 
przejrzystych i pluralistycznych konsultacji ze społeczeństwem obywatelskim oraz 
do zapewnienia odpowiednich zasobów na jego wdrożenie; wzywa władze albańskie 
do zwiększenia społecznej akceptacji osób LGBTQI+, które nadal regularnie 
doświadczają dyskryminacji i mowy nienawiści;”

część druga „z zadowoleniem przyjmuje decyzję o wyeliminowaniu niedopuszczalnej „terapii 
konwersyjnej”, dzięki czemu wzmocnione zostaje prawo do tożsamości płciowej i 
ekspresji płciowej;”

ECR:
ust. 34
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „Romów, Egipcjan i innych”
część druga te słowa
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ust. 56
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „społeczność LGBTQI+”
część druga te słowa

The Left:
poprawka 5
część pierwsza „podkreśla znaczenie zapobiegania przestępczości transgranicznej, które musi się 

odbywać z pełnym poszanowaniem praw podstawowych, zapisanych w mających 
zastosowanie międzynarodowych i regionalnych przepisach i zasadach; odnotowuje 
rozpoczęcie pierwszej pełnoprawnej wspólnej operacji z Europejską Agencją Straży 
Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) poza Unią Europejską”

część druga „i zwraca się do Frontexu o wyjaśnienie, czy przed rozpoczęciem operacji w Albanii 
przeprowadzono ocenę wpływu na prawa podstawowe; jest zaniepokojony 
doniesieniami o rzekomych przypadkach zawracania osób na granicy albańsko-
greckiej i wzywa do pilnego zbadania tych zarzutów przez Frontex i władze 
albańskie;”

ust. 79
część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Albania w pełni stosuje się do decyzji i 

deklaracji w obszarze wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, 
podejmowanych i wydawanych od 2012 r., oraz pochwala aktywny udział Albanii w 
misjach i operacjach zarządzania kryzysowego UE, a także jej aktywny wkład w 
misje NATO o strategicznym znaczeniu dla UE;”

część druga „wzywa Albanię do dostosowania się do stanowiska UE w sprawie jurysdykcji 
Międzynarodowego Trybunału Karnego;”

22. Sprawozdania dotyczące Kosowa za lata 2019–2020

Sprawozdanie: Viola Von Cramon-Taubadel (A9-0031/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 4 1 Verts/ALE gi + 517, 95, 67

Ust. 6 ust. pierwotny 
tekst

gi + 473, 165, 41

Ust. 7 ust. pierwotny 
tekst

gi + 472, 165, 41

Ust. 8 ust. pierwotny 
tekst

gi + 525, 105, 51

gp

1/gi + 564, 80, 37

Ust. 10 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 578, 76, 27
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

4s PPE gi - 272, 350, 57Ust. 11

2 Verts/ALE gi + 344, 289, 43

gp

1/gi + 590, 69, 22

Ust. 12 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 585, 79, 17

Po ust. 27 6 ID gi - 221, 408, 47

Po ust. 29 7 ID gi - 240, 379, 59

gp

1/gi + 557, 40, 84

Ust. 31 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 602, 39, 40

Ust. 48 ust. pierwotny 
tekst

gi + 557, 60, 62

gp

1/gi + 548, 14, 114

Ust. 54 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 467, 120, 90

gp

1/gi + 605, 32, 44

Ust. 58 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 576, 75, 30

gp

1/gi + 479, 126, 74

Ust. 63 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 453, 158, 68

Ust. 64 ust. pierwotny 
tekst

gi + 493, 97, 89

Ust. 101 5 PPE gi + 336, 273, 71

gp

1/gi + 553, 119, 9

Motyw A ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 506, 134, 39
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Motyw D ust. pierwotny 
tekst

gi + 534, 130, 17

gp

1/gi + 595, 40, 46

2/gi + 483, 144, 52

Motyw E ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 491, 135, 53

gp

1/gi + 657, 17, 7

Motyw F ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 508, 100, 70

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 471, 109, 104

Wnioski o głosowanie odrębne
PPE: ust. 48
The Left: ust. 64, motyw D
Renew: ust. 6, 7, 63
ID: ust. 6, 8

Wnioski o głosowanie podzielone
PPE:
ust. 54
część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje postępy w zakresie ochrony praw osób LGBTI na 

poziomie stanowienia prawa i na poziomie politycznym; dostrzega jednak potrzebę 
pełnego wdrożenia obecnych ram dotyczących zwalczania dyskryminacji i wzywa 
do przeprowadzenia prawidłowego dochodzenia w sprawach przestępstw z 
nienawiści wobec osób LGBTI;”

część druga „wzywa rząd do uwzględnienia związków partnerskich osób tej samej płci 
w projekcie kodeksu cywilnego, co gwarantuje konstytucja tego kraju;”

The Left:
motyw A
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „,podobnie jak każde państwo aspirujące do 

członkostwa w UE,”
część druga te słowa

motyw F
część pierwsza „mając na uwadze, że szara strefa gospodarki Kosowa utrudnia ogólny rozwój 

sprawnej gospodarki”
część druga „w kraju;”

ust. 10
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część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „z zadowoleniem przyjmuje ponowne zaangażowanie 
Stanów Zjednoczonych i podkreśla potrzebę wzmocnienia przez UE i Stany 
Zjednoczone partnerstwa i koordynacji na Bałkanach Zachodnich; podkreśla, że 
współpraca transatlantycka jest istotnym czynnikiem stabilności w regionie”

część druga te słowa

ust. 12
część pierwsza „uznaje ważny wkład międzynarodowych sił pokojowych KFOR i państw 

uczestniczących w utrzymanie bezpiecznego i zabezpieczonego środowiska oraz 
swobody przemieszczania się wszystkich obywateli Kosowa”

część druga „, a także w ułatwianie euroatlantyckiej integracji Bałkanów Zachodnich;”

ust. 58
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „oraz proaktywnie dostosowywać się do wspólnej 

polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE (WPZiB);”
część druga te słowa

ust. 63
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „i ponownie podkreśla swoje wezwania do tych państw, 

by uznały ten kraj”
część druga te słowa

ID:
ust. 31
część pierwsza „pozytywnie odnosi się do przyjęcia rozporządzenia w sprawie integracji 

cudzoziemców i wzywa do jego pełnego wdrożenia;”
część druga „podkreśla, że konieczne są dalsze działania w celu zapewnienia organom 

administracyjnym i organom ścigania wystarczających zdolności, by pokonać 
wyzwania w obszarze migracji, takie jak przemyt migrantów;”

The Left, Renew:
motyw E
część pierwsza „mając na uwadze, że Kosowo jest jedynym krajem Bałkanów Zachodnich, którego 

obywatele potrzebują wizy, by podróżować do strefy Schengen” z wyjątkiem słów 
„jest jedynym krajem Bałkanów Zachodnich, którego”

część druga „jest jedynym krajem Bałkanów Zachodnich, którego”
część trzecia „, choć wszystkie normy do liberalizacji ruchu wizowego zostały spełnione już w 

2018 r.;”

Różne
Poprawka 3 została wycofana.
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23. Sprawozdania dotyczące Macedonii Północnej za lata 2019–2020

Sprawozdanie: Ilhan Kyuchyuk (A9-0040/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 3 ust. pierwotny 
tekst

gi + 563, 84, 37

gp

1/gi + 582, 70, 32

2/gi + 567, 78, 39

Ust. 4 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 549, 85, 50

Ust. 5 9 The Left gi - 149, 487, 48

Ust. 7 ust. pierwotny 
tekst

gi + 572, 93, 19

Po ust. 12 3 S&D, 
Verts/ALE

gi + 580, 32, 72

Po ust. 18 6 ID gi - 268, 382, 28

gp

1/gi + 629, 19, 34

Ust. 23 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 580, 85, 19

Po ust. 33 8 ECR gi - 199, 405, 79

1 Renew gi + 593, 10, 81

gp

1/gi ↓

2/gi ↓

Ust. 39

ust. pierwotny 
tekst

3/gi ↓

10 The Left gi - 116, 552, 16

gp

1/gi + 585, 41, 58

Ust. 48

ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 370, 294, 20
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

3/gi + 589, 27, 68

Po ust. 55 7 ID gi - 187, 404, 88

4 PPE gi + 352, 171, 160Po ust. 74

5 PPE gi + 479, 136, 68

11 The Left gi - 143, 508, 33

gp

1/gi + 640, 15, 29

Ust. 75

ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 579, 31, 74

Po ust. 77 2 S&D, 
Verts/ALE

gi - 232, 353, 97

Ust. 82 ust. pierwotny 
tekst

gi + 580, 71, 32

Ust. 83 ust. pierwotny 
tekst

gi + 584, 81, 19

Ust. 84 ust. pierwotny 
tekst

gi + 585, 86, 13

Motyw F ust. pierwotny 
tekst

gi + 517, 75, 90

Motyw S ust. pierwotny 
tekst

gi + 563, 74, 47

gp

1/gi + 618, 23, 43

Motyw T ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 588, 70, 26

Motyw U ust. pierwotny 
tekst

gi + 572, 88, 24

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 558, 70, 59

Wnioski o głosowanie odrębne
PPE: motyw F
ID: ust. 3, 7
The Left: motywy S, U; ust. 3, 82, 83, 84

Wnioski o głosowanie podzielone
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PPE:
ust. 4
część pierwsza „przypomina państwom członkowskim, że polityka rozszerzenia musi opierać się na 

obiektywnych kryteriach”
część druga „i nie mogą jej wstrzymywać jednostronne interesy;”
część trzecia „powtarza, że polityka rozszerzenia UE jest najskuteczniejszym instrumentem 

polityki zagranicznej Unii i że jej dalszy demontaż może prowadzić do 
niestabilności sytuacji w bezpośrednim sąsiedztwie UE;”

ust. 39
część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje ponowne przyjęcie ustawodawstwa 

antydyskryminacyjnego przez wszystkie partie polityczne oraz wzywa władze do 
kontynuowania integracyjnego i przejrzystego procesu tworzenia niezależnej 
Komisji ds. Ochrony przed Dyskryminacją, co zapewni ochronę i włączenie 
wszystkich grup zmarginalizowanych;”

część druga „zachęca Sobranie do przyjęcia ustawodawstwa, które umożliwi uproszczoną, 
przejrzystą i dostępną procedurę prawną w zakresie uzgadniania płci w oparciu o 
zasadę samostanowienia”

część trzecia „oraz zapobiegnie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość 
płciową; odnotowuje organizację pierwszej w historii parady Skopje Pride w 
czerwcu 2019 r.;”

ust. 48
część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje starania tego kraju na rzecz zacieśniania współpracy w 

zakresie zarządzania nielegalną migracją, ochrony granic i spełniania podstawowych 
potrzeb uchodźców, osób ubiegających się o azyl i migrantów; wzywa do dalszego 
wzmocnienia ochrony międzynarodowej osób potrzebujących oraz do zapobiegania 
naruszeniom prawa międzynarodowego”

część druga „, takim jak domniemane operacje zawracania;”
część trzecia „apeluje do władz o wprowadzenie mechanizmu aktywnego monitorowania oraz o 

podjęcie niezbędnych środków w celu zapobiegania tym naruszeniom prawa 
międzynarodowego; podkreśla, że wkład Macedonii Północnej w ochronę granic 
zewnętrznych Unii Europejskiej ma zasadnicze znaczenie, oraz apeluje do UE o 
wzmożenie wsparcia na rzecz ochrony granic w regionie; odnotowuje postępy 
poczynione w zwalczaniu handlu ludźmi i przemytu ludzi oraz przypomina o 
potrzebie ustanowienia skutecznego mechanizmu zarządzania nielegalnymi 
przepływami migracyjnymi i zwalczania siatek przemytniczych, ponieważ kraj ten 
pozostaje na jednym z głównych szlaków migracyjnych; odnotowuje prowadzoną 
współpracę i popiera finalizację umowy o statusie z Europejską Agencją Straży 
Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), która ułatwiłaby lepszą ochronę granic i walkę 
z przestępczością transgraniczną przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych; 
zachęca ten kraj do przyjęcia strategii na rzecz integracji migrantów, w tym 
ponownej integracji osób powracających;”

ust. 75
część pierwsza „ponownie wyraża swoje pełne poparcie dla zacieśnionej współpracy regionalnej i 

apeluje do wszystkich stron o zapewnienie pełnego, spójnego i prowadzonego w 
dobrej wierze wdrażania porozumienia znad Prespy zawartego z Grecją oraz traktatu 
o stosunkach dobrosąsiedzkich zawartego z Bułgarią, gdyż obydwa dokumenty 
stanowią ważne elementy stosunków dwustronnych;”
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część druga „wzywa partnerów do dalszego angażowania się i do dwustronnego rozwiązywania 
wszystkich nierozstrzygniętych kwestii dwustronnych, które nie mają wpływu na 
proces akcesyjny, do konstruktywnego działania oraz do powstrzymania się od 
działań mogących zaszkodzić integracji europejskiej i szeroko rozumianym 
interesom UE;”

The Left:
ust. 23
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem „i integracji z NATO”
część druga te słowa

motyw T
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „Macedonia Północna stała się 30. państwem 

członkowskim NATO”
część druga te słowa

24. Sprawozdania dotyczące Serbii za lata 2019–2020

Sprawozdanie: Vladimír Bilčík (A9-0032/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 7 2s PPE gi - 305, 346, 33

gp

1/gi + 609, 61, 14

2/gi + 645, 34, 5

Ust. 8 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 588, 62, 34

Ust. 16 10 S&D, Renew, 
Verts/ALE

gi + 391, 258, 33

gp

1/gi + 589, 51, 43

2/gi + 460, 181, 42

3/gi + 612, 37, 34

4/gi + 396, 273, 14

5/gi + 620, 26, 37

6/gi + 445, 190, 48

Ust. 17 ust. pierwotny 
tekst

7/gi + 620, 24, 39
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

3 PPE gi + 617, 21, 46Ust. 19

11 S&D, Renew, 
Verts/ALE

gi + 582, 65, 36

Ust. 23 15 Verts/ALE, 
S&D, Renew

gi + 432, 201, 50

gp

1/gi + 642, 29, 12

2/gi + 407, 198, 77

Ust. 24 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 616, 33, 34

Po ust. 26 20 ID gi - 251, 400, 28

gp

1/gi + 552, 81, 50

2/gi + 386, 232, 65

3/gi + 543, 38, 102

Ust. 31 ust. pierwotny 
tekst

4/gi + 396, 232, 55

gp

1/gi + 531, 85, 66

2/gi + 331, 245, 106

Ust. 38 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 583, 42, 57

Ust. 39 16 Verts/ALE, 
S&D, Renew

gi + 560, 54, 68

Ust. 40 4 PPE gi + 630, 15, 39

12 S&D, Renew, 
Verts/ALE

gi + 593, 29, 61

gp

1/gi ↓

2/gi ↓

Ust. 42

ust. pierwotny 
tekst

3/gi ↓
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

4/gi ↓

5/gi ↓

9 Renew, S&D, 
Verts/ALE

gi + 399, 265, 19Ust. 44

5 PPE gi ↓

13 S&D, Renew, 
Verts/ALE

gi + 589, 54, 41

gp

1/gi ↓

2/gi ↓

Ust. 48

ust. pierwotny 
tekst

3/gi ↓

Ust. 51 6s PPE gi - 223, 375, 86

Po ust. 53 17 Verts/ALE, 
S&D, Renew

gi + 392, 241, 50

gp

1/gi + 601, 6, 77

Ust. 55 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 545, 86, 51

gp

1/gi + 579, 23, 81

Ust. 59 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 531, 87, 64

7 PPE gi + 515, 104, 62

gp

1/gi ↓

Ust. 60

ust. pierwotny 
tekst

2/gi ↓

gp

1/gi + 627, 42, 15

Ust. 64 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 578, 97, 9
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

gp

1/gi + 630, 26, 28

Ust. 78 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 545, 103, 36

Ust. 84 14 S&D, Renew, 
Verts/ALE

gi + 562, 67, 54

Ust. 86 18 ECR gi - 327, 334, 22

Ust. 87 ust. pierwotny 
tekst

gi + 567, 87, 30

19 ECR gi + 516, 106, 62

gp

1/gi ↓

Ust. 88

ust. pierwotny 
tekst

2/gi ↓

gp

1/gi + 638, 5, 41

2/gi + 561, 91, 32

Ust. 89 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 587, 57, 40

Ust. 90 8s PPE gi - 263, 352, 65

Po ust. 92 21 ID gi - 171, 458, 50

gp

1/gi + 639, 6, 38

2/gi + 562, 85, 36

3/gi + 621, 29, 33

Ust. 94 ust. pierwotny 
tekst

4/gi + 590, 51, 42

Ust. 105 ust. pierwotny 
tekst

gi + 592, 18, 73

Motyw R 1 PPE gi + 641, 5, 37

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 538, 69, 79
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Wnioski o głosowanie odrębne
ECR: ust. 60
ID: ust. 105
The Left: ust. 87

Wnioski o głosowanie podzielone
ECR:
ust. 55
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „wdrażania konwencji stambulskiej”
część druga te słowa

ust. 59
część pierwsza „podkreśla potrzebę dalszej ochrony praw osób LGBTI; wzywa do przyjęcia 

bardziej adekwatnej i skutecznej odpowiedzi władz na mowę nienawiści i 
przestępstwa z nienawiści;”

część druga „z zadowoleniem przyjmuje pokojowy przebieg dwóch parad równości w 2019 
roku; podkreśla, że ważne jest, by wszystkie instytucje wspierały przygotowanie 
Europarady 2022 i zapewniły bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom;”

ust. 78
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „rozpoczęcie transformacji w kierunku energii 

niskoemisyjnej oraz przejście w kierunku odnawialnych źródeł energii i mniej 
zanieczyszczających paliw, przy jednoczesnym zniesieniu wszystkich 
niespełniających wymogów dotacji do węgla;”

część druga te słowa

ID:
ust. 8
część pierwsza „podkreśla znaczenie strategicznego informowania o korzyściach z przystąpienia do 

UE przez serbskie zainteresowane podmioty;”
część druga „podkreśla, że debata publiczna na temat przystąpienia do UE musi opierać się na 

faktach i propagować pełne poszanowanie praw podstawowych i wartości 
demokratycznych;” z wyjątkiem słowa „propagować”

część trzecia to słowo

PPE:
ust. 17
część pierwsza „przypomina zasady wyborcze określone przez Komisję Wenecką i z 

zaniepokojeniem odnotowuje, że prezydent”
część druga „Aleksandar Vučić”
część trzecia „zapowiedział przeprowadzenie wcześniejszych wyborów”
część czwarta „bez konstytucyjnego uzasadnienia i konieczności politycznej”
część piąta „, jednocześnie ogłaszając”
część szósta „– jako prezydent Serbii i przewodniczący największej partii politycznej w kraju –”
część siódma „wybory prezydenckie, parlamentarne i do władz miejskich w Belgradzie w tym 

samym dniu na wiosnę 2022 r.;”
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ust. 24
część pierwsza „wzywa Serbię do osiągnięcia przekonujących wyników, w tym zrównoważonej 

sprawozdawczości ze skutecznym dochodzeniem w obszarach problematycznych, 
takich jak wymiar sprawiedliwości, wolność wypowiedzi i walka z korupcją oraz 
przestępczością zorganizowaną;”

część druga „, w szczególności w odniesieniu do spraw budzących duże zainteresowanie 
społeczne, w tym spraw dotyczących przedsiębiorstw Krušik, Jovanjica i Telekom 
Srbija;”

część trzecia „, a także do poprawy wyników w dziedzinie prowadzenia dochodzeń, stawiania 
zarzutów i skazywania winnych w sprawach dotyczących korupcji na wysokim 
szczeblu, w tym poprzez zajęcie i konfiskatę mienia pochodzącego z działalności 
przestępczej; ponawia swoje wezwanie z 2018 r. o sprawiedliwość w odniesieniu do 
bezprawnego wyburzania własności prywatnej w dzielnicy Savamala w Belgradzie; 
zauważa, że od 1 września 2020 r. obowiązuje nowa ustawa o zapobieganiu 
korupcji;”

ust. 31
część pierwsza „wyraża obawy o skuteczne funkcjonowanie nowego parlamentu”
część druga „, w którym nie ma opozycji parlamentarnej, którego legitymacja jest 

kwestionowana przez partie opozycyjne”
część trzecia „,którego kadencja – co już zapowiedział prezydent Serbii – ma zostać skrócona”
część czwarta „i który przyjmuje daleko idące zmiany konstytucyjne bez otwartej, pluralistycznej i 

demokratycznej debaty publicznej, zwłaszcza w dziedzinie wymiaru 
sprawiedliwości;”

ust. 38
część pierwsza „zauważa z zaniepokojeniem, że Zgromadzenie Narodowe Serbii zebrało się dopiero 

44 dni po ogłoszeniu stanu wyjątkowego w marcu 2020 r.”
część druga „, co podważyło jego pozycję jako kluczowej instytucji demokracji parlamentarnej 

zapisanej w konstytucji Serbii;”
część trzecia „z zaniepokojeniem odnotowuje, że mimo wyraźnej większości parlamentarnej 

Zgromadzenie Narodowe nie rozpoczęło w pełni prac przez długi czas po ogłoszeniu 
ostatecznych wyników wyborów w dniu 5 lipca 2020 r.; wzywa Zgromadzenie 
Narodowe do unikania obraźliwego i podburzającego języka oraz do 
przeciwdziałania nawoływaniu do nienawiści podczas debaty parlamentarnej; 
podkreśla, jak ważna jest działalność opozycji w demokracji;”

ust. 42
część pierwsza „uważa, że przejęcie w grudniu 2018 r. dwóch kanałów telewizyjnych o zasięgu 

ogólnokrajowym przez osobę związaną z partią rządzącą” z wyjątkiem słów „przez 
osobę związaną z partią rządzącą”

część druga „przez osobę związaną z partią rządzącą”
część trzecia „stanowiło krok w kierunku monopolizacji krajobrazu medialnego w kraju przez 

partię rządzącą;” z wyjątkiem słów „przez partię rządzącą”
część czwarta „przez partię rządzącą”
część piąta „zachęca zespoły redakcyjne wszystkich kanałów telewizyjnych o zasięgu 

ogólnokrajowym w Serbii do przestrzegania najwyższych standardów zawodowych i 
umożliwienia regularnego wysłuchiwania różnych opinii;”
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ust. 48
część pierwsza „zauważa, że ramy prawne i instytucjonalne pozwalające chronić prawa człowieka 

zostały formalnie w znacznym stopniu wprowadzone”
część druga „, ale brakuje w nich skutecznych mechanizmów zapewniających przestrzeganie 

tych praw podstawowych;”
część trzecia „wzywa do ich skuteczniejszego wdrażania, ze szczególnym uwzględnieniem 

najbardziej narażonych grup społecznych, w tym mniejszości narodowych w 
obszarze edukacji; wzywa Serbię do zapewnienia i ochrony niedyskryminacyjnego 
używania języków mniejszościowych w edukacji, w specjalnych przestrzeniach w 
mediach państwowych i lokalnych, a także do zapewnienia równych szans w 
zakresie odpowiedniej reprezentacji w życiu politycznym, administracji publicznej i 
wymiarze sprawiedliwości;”

ust. 60
część pierwsza „wzywa rząd do prawnego uregulowania związków osób tej samej płci oraz zmiany 

imienia i nazwiska oraz płci osób transgenderowych zgodnie z odpowiednim 
orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”

część druga „, do stworzenia bezpiecznego środowiska dla osób LGBTI i promowania kultury 
tolerancji wobec nich;”

The Left:
ust. 64
część pierwsza z wyjątkiem słów „jest priorytetem i warunkiem wstępnym przystąpienia obu krajów 

do UE i że”
część druga te słowa

ust. 88
część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Serbia przyjęła to samo stanowisko co UE w 

odniesieniu do wyborów prezydenckich na Białorusi; jest jednak nadal 
zaniepokojony faktem, że Serbia nie dostosowała się do sankcji nałożonych na 
urzędników białoruskich oraz do stanowiska UE w sprawie nowej ustawy o 
bezpieczeństwie w Chinach;”

część druga „wzywa Serbię do większego dostosowania się do składanych w imieniu UE 
deklaracji wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki 
bezpieczeństwa oraz do decyzji Rady;”

ust. 89
część pierwsza „przyjmuje do wiadomości podpisanie 4 września 2020 r. w Waszyngtonie 

porozumienia w sprawie normalizacji stosunków gospodarczych między Kosowem a 
Serbią;”

część druga „wyraża jednak ubolewanie z powodu postanowień zawartych w tekście tego 
porozumienia, które zobowiązują Kosowo do odstąpienia od ubiegania się o 
członkostwo w organizacjach międzynarodowych; z zadowoleniem przyjmuje 
ponowne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych i podkreśla potrzebę wzmocnienia 
przez UE i Stany Zjednoczone partnerstwa i koordynacji na Bałkanach Zachodnich; 
podkreśla, że współpraca transatlantycka jest istotnym czynnikiem stabilności w 
regionie”

część trzecia „ i podkreśla wiodącą rolę UE jako mediatora w procesie normalizacji stosunków 
między Kosowem a Serbią;”
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ust. 94
część pierwsza „uważa, że UE jest głównym partnerem handlowym Serbii, a także głównym 

inwestorem w tym kraju i głównym darczyńcą pomocy; przyjmuje do wiadomości 
podjętą w październiku 2019 r. przez Serbię decyzję w sprawie podpisania umowy o 
wolnym handlu z Euroazjatycką Unią Gospodarczą;”

część druga „oczekuje jednak, że Serbia będzie działać zgodnie z polityką handlową UE;”
część trzecia „przypomina o zobowiązaniu Unii do obrony swoich interesów przez łagodzenie 

negatywnych skutków umów o wolnym handlu z Euroazjatycką Unią Gospodarczą 
podpisanych przez państwa, które wystąpiły o członkostwo w Unii Europejskiej i 
podpisały układ o stabilizacji i stowarzyszeniu, takie jak Serbia;”

część czwarta „wyraża ubolewanie, że Serbia nadal nie jest członkiem Światowej Organizacji 
Handlu;”


