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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. Program wymiany, pomocy i szkoleń w dziedzinie ochrony 
euro przed fałszowaniem na lata 2021–2027 (program 
„Perykles IV”) ***II

Zalecenie do drugiego czytania: Clare Daly (A9-0164/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Przyjęcie bez głosowania

2. Mianowanie dyrektor wykonawczej Europejskiego Urzędu 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych – kandydatka: 
Natasha Cazenave

Sprawozdanie: Irene Tinagli (A9-0137/2021) (głosowanie tajne (art. 191 ust. 1 
Regulaminu))

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt decyzji taj + 635, 17, 44

3. Mianowanie przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych – 
kandydatka: Petra Hielkema

Sprawozdanie: Irene Tinagli (A9-0162/2021) (głosowanie tajne (art. 191 ust. 1 
Regulaminu))

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt decyzji taj + 643, 6, 47
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4. Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji ***I

Sprawozdanie: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Wstępne porozumienie

Wstępne 
porozumienie

105 komisja gi + 615, 35, 46

5. Przegląd funkcjonowania Funduszu Solidarności Unii 
Europejskiej

Sprawozdanie: Younous Omarjee (A9-0052/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie gi + 668, 10, 18

6. Program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed 
fałszowaniem na lata 2021–2027 (program „Perykles IV”) – 
rozszerzenie stosowania rozporządzenia na nieuczestniczące 
państwa członkowskie ***

Zalecenie: Clare Daly (A9-0165/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Procedura zgody gi + 689, 3, 4

7. Porozumienie między Unią a Kubą w sprawie zmiany koncesji 
dotyczących wszystkich kontyngentów taryfowych 
znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w 
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następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii 
Europejskiej ***

Zalecenie: Gabriel Mato (A9-0129/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Procedura zgody gi + 687, 1, 8

8. Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego 
ustanawiającego stowarzyszenie między UE a Tunezją 
(przystąpienie Chorwacji do UE) ***

Zalecenie: Michael Gahler (A9-0150/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Procedura zgody gi + 608, 6, 82

9. Protokół do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między UE 
a Ameryką Środkową (przystąpienie Chorwacji do UE) ***

Zalecenie: Karol Karski (A9-0148/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Procedura zgody gi + 635, 5, 56

10. Umowa między USA, UE, Islandią i Norwegią w sprawie 
ograniczeń czasowych dotyczących ustaleń w zakresie 
leasingu statków powietrznych z załogą ***

Zalecenie: Maria Grapini (A9-0125/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Procedura zgody gi + 654, 30, 12
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11. System podatku od dokowania we francuskich regionach 
najbardziej oddalonych *

Sprawozdanie: Younous Omarjee (A9-0138/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie gi + 685, 5, 5

12. Osiągnięcie celów obowiązku wyładunku na podstawie art. 15 
rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa

Sprawozdanie: Søren Gade (A9-0147/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie gi + 624, 29, 43

13. Wspólny system podatku od wartości dodanej: zwolnienia w 
imporcie i niektórych dostawach, w odniesieniu do środków 
unijnych przyjmowanych w interesie publicznym *

Sprawozdanie: Irene Tinagli (A9-0155/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie gi + 673, 3, 20

14. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do 
Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Estonię – 
EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism

Sprawozdanie: José Manuel Fernandes (A9-0158/2021) (wymagana większość 
głosów posłów do Parlamentu i 3/5 oddanych głosów)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie gi + 659, 30, 7
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15. Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu 
udzielenia pomocy Grecji i Francji w związku z klęskami 
żywiołowymi oraz Albanii, Austrii, Belgii, Chorwacji, 
Czarnogórze, Czechom, Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, 
Irlandii, Litwie, Luksemburgowi, Łotwie, Niemcom, Portugalii, 
Rumunii, Serbii, Węgrom i Włochom w związku z 
wystąpieniem stanu zagrożenia zdrowia publicznego

Sprawozdanie: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0157/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie gi + 675, 8, 13

16. Projekt budżetu korygującego nr 2/2021 – finansowanie 
zwalczania COVID-19 oraz wprowadzenie udoskonaleń i 
aktualizacji w związku z ostatecznym przyjęciem wieloletnich 
ram finansowych

Sprawozdanie: Pierre Larrouturou (A9-0160/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji 
(całość tekstu)

gi + 660, 32, 4

17. Program „Europejski Korpus Solidarności” ***II

Zalecenie do drugiego czytania: Michaela Šojdrová (A9-0156/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Przyjęcie bez głosowania
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18. Erasmus+: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, 
młodzieży i sportu ***II

Zalecenie do drugiego czytania: Milan Zver (A9-0159/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Przyjęcie bez głosowania

19. Wyzwania stojące przed organizatorami wydarzeń sportowych 
w środowisku cyfrowym

Sprawozdanie: Angel Dzhambazki (A9-0139/2021) (większość głosów posłów do 
Parlamentu wymagana do przyjęcia projektu rezolucji)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Ust. 1 5 Verts/ALE gi - 235, 426, 33

Po ust. 2 2 The Left gi - 166, 515, 14

3 The Left gi - 129, 553, 13

gp

1/gi - 203, 346, 145

Ust. 10

6 Verts/ALE

2/gi - 190, 446, 59

Po ust. 10 4 The Left gi - 132, 547, 16

Ust. 12 7 Verts/ALE gi - 195, 468, 32

8 Verts/ALE gi - 204, 463, 28

gp

1/gi + 649, 22, 24

2/gi - 226, 446, 23

Ust. 17

ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 496, 168, 31

Ust. 20 9 Verts/ALE gi - 223, 457, 15

Ust. 21 10 Verts/ALE gi + 352, 324, 19

Załącznik, część ust. pierwotny gp
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

1/gi + 519, 144, 32B, tiret 3 tekst

2/gi - 61, 608, 26

Po motywie K 1 The Left gi - 121, 565, 9

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 479, 171, 40

Wnioski o głosowanie podzielone
The Left:
poprawka 6
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „oraz by położyła kres praktyce 
blokowania geograficznego w Unii;”

część druga te słowa

S&D, Renew:
ust. 17
część 
pierwsza

„przypomina o swojej rezolucji w sprawie aktu prawnego o 
usługach cyfrowych (2020/2019 (INL)), w której Parlament apeluje 
do Komisji o dopilnowanie, aby platformy oferujące hosting treści 
podejmowały niezwłocznie działania w celu uniemożliwienia 
dostępu do jawnie nielegalnych treści lub w celu ich usunięcia;”

część druga „jawnie nielegalnych”
część trzecia „jest zdania, że należy ustanowić mechanizm z udziałem 

certyfikowanych zaufanych podmiotów sygnalizujących, za pomocą 
którego nielegalna transmisja wydarzenia sportowego na żywo 
zgłaszana przez certyfikowany zaufany podmiot sygnalizujący 
zostanie bezzwłocznie usunięta lub zostanie do niej zablokowany 
dostęp, nie naruszając wdrażania mechanizmu wnoszenia skarg i 
dochodzenia roszczeń;”

załącznik, część B, tiret 3
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „domniemanie prawne, zgodnie z 
którym”

część druga te słowa
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20. Fundusz Badawczy Węgla i Stali *

Sprawozdanie: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0102/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Poprawki 
komisji 

przedmiotowo 
właściwej – 

głosowanie łączne

1-2
4-6

9-23
25-26

komisja gi + 623, 60, 13

gp

1/gi + 627, 67, 2

2/gi + 595, 96, 5

3 komisja

3/gi + 593, 93, 10

Poprawki 
komisji 

przedmiotowo 
właściwej – 
głosowanie 

odrębne

24 komisja gi + 554, 130, 12

Poprawki do decyzji 2008/376/WE

Art. 2 akapit 2 28 Verts/ALE, 
The Left

gi - 150, 538, 8

7 komisja gi + 558, 130, 8Art. 4 ust. 1 lit. a)

ust. pierwotny 
tekst

gi ↓

29 Verts/ALE, 
The Left

gi - 160, 521, 15Art. 4 ust. 1 lit. b)

8 komisja gi + 633, 46, 17

Art. 4 ust. 1 lit. d) 30 Verts/ALE, 
The Left

gi - 146, 532, 18

Art. 6 ust. 1 31 Verts/ALE, 
The Left

gi - 323, 356, 17

32 Verts/ALE, 
The Left

gi - 134, 546, 16

gp

1/gi + 618, 73, 5

Art. 6 ust. 2 lit. b)

ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 563, 92, 41



P9_PV(2021)05.18-21(VOT)_PL.docx 13 PE 693.185

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Poprawki do motywów

Po motywie 6 27 Verts/ALE, 
The Left

gi - 330, 359, 7

Wniosek Komisji Europejskiej gi + 529, 148, 14

Wnioski o głosowanie odrębne
The Left: poprawka 7
Verts/ALE: poprawki 7, 8, 24; art. 4 ust. 1 lit. a) (wniosek Komisji)

Wnioski o głosowanie podzielone
Verts/ALE:
art. 6 ust. 2 lit. b) (wniosek Komisji)
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „wychwytywania” oraz „i 
ograniczenia”

część druga te słowa

poprawka 3
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „pochodzącymi z odpadów 
węglowych” i „oraz w przemyśle chemicznym.”

część druga „pochodzącymi z odpadów węglowych”
część trzecia „oraz w przemyśle chemicznym.”

21. Wpływ zmiany klimatu na najsłabsze grupy ludności w krajach 
rozwijających się

Sprawozdanie: Mónica Silvana González (A9-0115/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Ust. 1 5 posłowie gi - 201, 453, 37

Ust. 3 6 posłowie gi + 420, 194, 78

gp

1/gi + 619, 30, 43

Ust. 6 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 358, 315, 19

7 posłowie gi + 355, 315, 22

gp

Ust. 16 tiret 5

ust. pierwotny 
tekst

1/gi ↓
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

2/gi ↓

3/gi ↓

Ust. 18 ust. pierwotny 
tekst

gi + 413, 187, 91

Ust. 19 ust. pierwotny 
tekst

gi + 502, 183, 6

Ust. 20 ust. pierwotny 
tekst

gi + 453, 200, 38

Ust. 24 8 posłowie gi - 236, 410, 44

Ust. 27 9 posłowie gi + 572, 76, 43

Ust. 29 10 posłowie gi - 297, 360, 34

gp

1/gi + 593, 76, 21

Ust. 52 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 352, 164, 174

gp

1/gi + 563, 119, 9

Ust. 69 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 349, 303, 39

Ust. 73 
wprowadzenie

11 posłowie gi + 616, 56, 19

Ust. 73 tiret 1 12 posłowie gi - 304, 328, 59

13 posłowie gi + 324, 323, 44Ust. 73 tiret 3

ust. pierwotny 
tekst

gi ↓

14 posłowie gi - 295, 342, 54

gp

1/gi + 511, 165, 15

Ust. 73 tiret 4

ust. pierwotny 
tekst

2/gi - 316, 324, 51
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Ust. 73 tiret 5 15 posłowie gi + 539, 110, 42

Ust. 73 po tiret 5 24 posłowie gi - 338, 342, 11

Ust. 74 
wprowadzenie

16 posłowie gi - 279, 362, 49

Ust. 74 tiret 1 17 posłowie gi - 280, 358, 53

Ust. 74 tiret 3 18 posłowie gi + 358, 318, 15

Ust. 74 po tiret 3 25 posłowie gi - 264, 326, 98

Ust. 74 ust. pierwotny 
tekst

gi ↓

19 posłowie gi - 280, 373, 37

gp

1/gi + 501, 176, 13

Ust. 75

ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 375, 292, 23

Ust. 76 20 posłowie gi - 277, 363, 50

21 posłowie gi + 357, 254, 79

gp

1/gi ↓

Ust. 77

ust. pierwotny 
tekst

2/gi ↓

Ust. 78 22 posłowie gi - 262, 378, 49

Ust. 80 23 posłowie gi - 233, 417, 40

gp

1/gi + 603, 30, 57

Umocowanie 
trzecie

ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 473, 171, 45

Po umocowaniu 4 1 posłowie gi + 566, 77, 45

Motyw G 2 posłowie gi + 368, 273, 49

gpMotyw J ust. pierwotny 
tekst

1/gi + 630, 23, 37
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

2/gi + 451, 191, 48

3/gi + 601, 27, 62

Motyw V 3 posłowie gi + 279, 273, 138

Motyw AE 4 posłowie gi - 258, 384, 48

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi - 255, 260, 170

Wnioski o głosowanie odrębne
posłowie: ust. 18, 19, 20, 73; tiret 3, 74

Wnioski o głosowanie podzielone
posłowie:
ust. 6
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „priorytetowego traktowania 
finansowania opartego na dotacjach”

część druga te słowa

ust. 16 tiret 5
część 
pierwsza

„potwierdzenie oraz dążenie do powszechnego i 
międzynarodowego uznania na gruncie prawa, że przesiedlenia 
oraz migracja wewnętrzna i zewnętrzna stają się coraz bardziej 
nieuniknione w reakcji na skutki zmian klimatu; proponowanie 
międzynarodowych ustaleń i współpracy na rzecz przewidywania 
migracji spowodowanej zmianą klimatu i zarządzania nią poprzez 
wyeliminowanie luk w ochronie dzięki uznaniu migracji 
spowodowanej klimatem”

część druga „za podstawę prawną do przyznawania azylu oraz dzięki 
zapewnieniu bezpiecznych i legalnych dróg migracji lub korytarzy 
humanitarnych dla osób zmuszonych do ucieczki w wyniku nagłej 
lub powolnej klęski żywiołowej,”

część trzecia „a także poprzez identyfikację społeczności szczególnie 
narażonych na konieczność opuszczenia swoich domów w celu 
przewidywania i przygotowania planowanej relokacji jako środka 
ostatecznego;”

ust. 52
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „i zobowiązywały”

część druga te słowa

ust. 69
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „o” oraz „priorytetowego traktowania”

część druga te słowa
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ust. 73 tiret 4
część 
pierwsza

„wzywa UE i państwa członkowskie do zapewnienia ochrony 
osobom zmuszonym do ucieczki z kraju, który w części lub w 
całości staje się lub stał się niezdatny do zamieszkania ze względu 
na zmianę klimatu,”

część druga w szczególności poprzez wydawanie wiz humanitarnych i 
przyznawanie prawa do czasowego lub długoterminowego 
przyjęcia oraz stosowanie środków mających na celu uniknięcie 
bezpaństwowości;

ust. 75
część 
pierwsza

„przypomina, że zmiana klimatu jest czynnikiem, który 
zwielokrotnia ryzyko konfliktu, suszy, głodu i migracji; wzywa 
Komisję do zajęcia się czynnikami środowiskowymi migracji oraz do 
pełnego wdrożenia Globalnego porozumienia na rzecz bezpiecznej, 
uporządkowanej i legalnej migracji oraz Globalnego porozumienia 
w sprawie uchodźców w ramach reformy unijnej polityki 
migracyjnej i azylowej w celu ochrony osób przesiedlonych w 
związku ze skutkami zmiany klimatu lub katastrof oraz zajęcia się 
pierwotnymi przyczynami przymusowych wysiedleń 
spowodowanych zmianą klimatu; podkreśla, że Globalne 
porozumienie na rzecz bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej 
migracji potwierdza potrzebę zajęcia się przyczynami zmiany 
klimatu i wspierania przystosowania się do niej w krajach 
rozwijających się będących krajami pochodzenia poprzez 
przeznaczenie na ten cel odpowiednich środków i wsparcie 
tworzenia godnych warunków życia i pracy, tak aby ludzie nie byli 
zmuszeni do opuszczenia swoich domów z powodu szkód 
klimatycznych; wzywa Komisję, by gromadziła i analizowała 
rzetelne dane oraz by wzmocniła wspólną analizę i wymianę 
informacji z odpowiednimi ekspertami i organizacjami 
międzynarodowymi, takimi jak IPCC, platforma ds. wysiedleń w 
wyniku klęsk żywiołowych (PDD), Międzynarodowa Organizacja ds. 
Migracji (IOM), Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. 
Uchodźców (UNHCR) i inne podmioty;”

część druga „aby opracować komunikat w sprawie przesiedleń spowodowanych 
zmianą klimatu, w tym jasne definicje prawne;”

ust. 77
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słowa: „uchodźców”

część druga to słowo

umocowanie 3
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „globalne porozumienie ONZ w 
sprawie migracji z 2018 r.”

część druga te słowa
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motyw J
część 
pierwsza

„mając na uwadze, że lasy mają istotne znaczenie dla składowania 
dwutlenku węgla; mając na uwadze, że ochrona praw i źródeł 
utrzymania społeczności tubylczych i lokalnych żyjących w lasach 
idzie w parze z ochroną lasów; mając na uwadze, że ludy tubylcze i 
społeczności lokalne odgrywają zasadniczą rolę w zrównoważonym 
gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie różnorodności 
biologicznej;”

część druga „mając na uwadze, że w sprawozdaniu specjalnego sprawozdawcy 
ONZ ds. praw ludów tubylczych wskazano, że uprawa surowców do 
produkcji biopaliw, takich jak olej palmowy, oraz budowa dużych 
elektrowni wodnych zagrażają ochronie praw i źródeł utrzymania 
tych ludów oraz mogą oznaczać zakończenie ciągłego i wydajnego 
składowania dwutlenku węgla przez lasy o dużej różnorodności 
biologicznej;”

część trzecia „mając na uwadze, że IPCC oczekuje, iż zmiana klimatu ograniczy 
maksymalny potencjał połowowy w rybołówstwie o ponad 20 % do 
końca tego stulecia, co stanowi poważne zagrożenie dla lokalnych 
społeczności rybackich oraz dla dostarczania białka osobom 
niedożywionym; mając na uwadze, że w ramach dotychczasowego 
scenariusza postępowania przewiduje się, że zmiana klimatu 
zmniejszy biomasę ryb o 30–40 % w niektórych regionach 
tropikalnych do 2100 r.; mając na uwadze, że kraje w tych strefach 
są w dużej mierze uzależnione od rybołówstwa, ale nie mają 
zasobów socjalnych ani finansowych, aby móc dostosować i 
przygotować się na przyszłość;”

22. Sztuczna inteligencja w sektorze edukacji i kultury oraz w 
sektorze audiowizualnym

Sprawozdanie: Sabine Verheyen (A9-0127/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie gi + 623, 12, 61

23. Program „Kreatywna Europa” ***II

Zalecenie do drugiego czytania: Massimiliano Smeriglio (A9-0161/2021) 
(większość głosów posłów do Parlamentu wymagana do zmiany lub odrzucenia 
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stanowiska Rady)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Art. 3 ust. 5 lit. b) ust. pierwotny 
tekst

gi + 575, 88, 33

Art. 16 ust. 4 ust. pierwotny 
tekst

gi + 553, 108, 35

gp

1/gi + 667, 18, 11

Art. 18 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 544, 89, 63

gp

1/gi + 673, 14, 9

Załącznik I, sekcja 
1 komponent 

kultura, działania 
horyzontalne, lit. 

f)

ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 550, 113, 33

Załącznik I, sekcja 
2 komponent 
media, lit. n)

ust. pierwotny 
tekst

gi + 585, 76, 35

Załącznik I, sekcja 
3 komponent 

międzysektorowy, 
działania 

przekrojowe, lit. 
d)

ust. pierwotny 
tekst

gi + 586, 73, 37

gp

1/gi + 648, 4, 44

Załącznik II, 
wskaźniki, 
komponent 

kultura, wiersz 2

ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 590, 102, 4

gp

1/gi + 674, 4, 18

Załącznik II, 
wskaźniki, 
komponent 

media, wiersz 2

ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 590, 101, 5

gp

1/gi + 674, 6, 16

Załącznik II, 
wskaźniki, 
komponent 

międzysektorowy, 
wiersz 3

ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 590, 101, 5
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Motyw 26 ust. pierwotny 
tekst

gi + 547, 100, 49

gp

1/gi + 675, 4, 16

Motyw 46 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 546, 115, 35

Wnioski o głosowanie odrębne
ECR: motyw 26; art. 3 ust. 5 lit. b); art. 16 ust. 4; załącznik I, sekcja 2 

komponent media, lit. n) załącznik I, sekcja 3 komponent 
międzysektorowy, działania przekrojowe, lit. d)

Wnioski o głosowanie podzielone
ECR:
motyw 46
część 
pierwsza

„Kluczowymi kryteriami ewaluacyjnymi przy wyborze projektów w 
ramach Programu powinny być efekty, jakość i skuteczność 
wdrożeniowa tych projektów. Z uwagi na techniczną wiedzę 
ekspercką niezbędną do oceny wniosków w ramach konkretnych 
działań Programu, członkami komisji mających dokonać ewaluacji 
takich wniosków (zwanych dalej „komisjami ewaluacyjnymi”) mogą 
być eksperci zewnętrzni. Przy wyborze ekspertów zewnętrznych 
należy odpowiednio uwzględnić ich doświadczenie zawodowe”

część druga „oraz równowagę płci w tych komisjach.”

art. 18
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „i równowagi płci”

część druga te słowa

załącznik I, sekcja 1 komponent kultura, działania horyzontalne, lit. f)
część 
pierwsza

„opracowywanie polityki, współpraca i wdrażanie polityki w 
dziedzinie kultury,”

część druga „m.in. poprzez dostarczanie danych i wymianę najlepszych 
praktyk, projekty pilotażowe czy zachęty na rzecz propagowania 
równości płci.”

załącznik II, wskaźniki, komponent kultura, wiersz 2
część 
pierwsza

„Liczba artystów, podmiotów sektora kultury i sektora 
kreatywnego, którym, dzięki wsparciu ze strony Programu, udało 
się dotrzeć do odbiorców zagranicznych, ze wskazaniem ich kraju 
pochodzenia”

część druga „i udziału kobiet.”
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załącznik II, wskaźniki, komponent media, wiersz 2
część 
pierwsza

„Liczba uczestników działań edukacyjnych wspartych w ramach 
Programu, którzy we własnej ocenie poprawili swoje kompetencje i 
zwiększyli swoje szanse na zatrudnienie,”

część druga „ze wskazaniem udziału kobiet.”

załącznik II, wskaźniki, komponent międzysektorowy, wiersz 3
część 
pierwsza

„Liczba uczestników działania „Laboratorium innowacji w sektorze 
kreatywnym” oraz działań przekrojowych wspierających sektor 
mediów informacyjnych,”

część druga „ze wskazaniem udziału kobiet.”

24. Strategia UE dotycząca integracji systemu energetycznego

Sprawozdanie: Christophe Grudler (A9-0062/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Po ust. 2 6 ECR gi - 340, 348, 8

Ust. 3 ust. pierwotny 
tekst

gi + 561, 114, 21

gp

1/gi + 620, 64, 11

Ust. 11 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 399, 285, 12

gp

1/gi + 669, 21, 6

2/gi + 569, 72, 54

3/gi + 568, 74, 54

Ust. 12 ust. pierwotny 
tekst

4/gi + 596, 96, 4

Ust. 13 1 The Left gi - 151, 525, 20

gp

1/gi + 623, 15, 57

2/gi + 556, 131, 9

Ust. 14 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 537, 102, 57
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

gp

1/gi + 617, 43, 35

Ust. 15 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 549, 83, 64

gp

1/gi + 645, 42, 8

Ust. 16 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 550, 131, 14

gp

1/gi + 648, 42, 6

2/gi + 582, 104, 10

Ust. 18 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 592, 50, 54

2 The Left gi - 147, 533, 15

gp

1/gi + 559, 69, 67

2/gi + 512, 65, 118

Ust. 20

ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 371, 288, 36

gp

1/gi + 598, 57, 41

2/gi + 514, 174, 8

Ust. 21 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 422, 263, 11

gp

1/gi + 632, 26, 38

2/gi + 443, 187, 66

3/gi + 558, 130, 8

Ust. 22 ust. pierwotny 
tekst

4/gi + 548, 90, 58
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Ust. 24 7 ECR gi - 271, 384, 40

Po ust. 24 8 ECR gi - 274, 375, 42

Ust. 30 ust. pierwotny 
tekst

gi + 671, 18, 7

gp

1/gi + 606, 46, 44

Ust. 34 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 604, 52, 40

gp

1/gi + 608, 21, 67

Ust. 37 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 545, 57, 94

Śródtytuł po ust. 
37

9 ECR gi + 370, 248, 78

gp

1/gi + 568, 30, 98

2/gi + 551, 88, 57

3/gi + 531, 139, 25

4/gi + 494, 196, 6

Ust. 38 ust. pierwotny 
tekst

5/gi + 398, 280, 18

Ust. 39 ust. pierwotny 
tekst

gi + 535, 119, 42

Po ust. 41 10 ECR gi - 323, 352, 21

Po umocowaniu 
38

3 ECR gi - 260, 401, 34

gp

1/gi + 620, 68, 7

Motyw B ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 367, 315, 14

4 ECR gi - 257, 405, 31Po motywie D

5 ECR gi - 254, 405, 35
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Motyw G ust. pierwotny 
tekst

gi + 557, 127, 12

gp

1/gi + 647, 11, 38

Motyw K ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 576, 79, 41

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 542, 111, 42

Wnioski o głosowanie odrębne
The Left: ust. 3
ID: motyw G; ust. 30, 39

Wnioski o głosowanie podzielone
PPE:
motyw B
część 
pierwsza

„mając na uwadze, że Komisja zaproponowała wspólny cel 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 % do 
roku 2030,”

część druga „natomiast Parlament zatwierdził cel w postaci redukcji emisji 
gazów cieplarnianych o 60 % do roku 2030;”

The Left:
ust. 21
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „odnotowuje wniosek Komisji w 
sprawie zwoływania corocznego europejskiego forum ds. CCUS w 
ramach Przemysłowego Forum Czystej Energii, aby dodatkowo 
analizować opcje wspierania takich projektów;” oraz „na przykład w 
drodze zrównoważonej gospodarki leśnej;”

część druga „odnotowuje wniosek Komisji w sprawie zwoływania corocznego 
europejskiego forum ds. CCUS w ramach Przemysłowego Forum 
Czystej Energii, aby dodatkowo analizować opcje wspierania takich 
projektów;”

część trzecia „na przykład w drodze zrównoważonej gospodarki leśnej;”

ECR:
ust. 16
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „podkreśla, że zasady redukcji emisji, 
cyfryzacji i integracji systemów energetycznych powinny zostać 
zapisane w celach rozporządzenia i dziesięcioletnich planach 
rozwoju sieci, a także w dłuższym okresie planowania stosownie do 
celu neutralności klimatycznej, aby m.in. uniknąć kosztów 
osieroconych;”

część druga te słowa

ID:
motyw K
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część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „przy czym celem jest utrzymanie 
kosztów ponoszonych przez europejskich obywateli, władze i 
przedsiębiorstwa w realistycznych granicach”

część druga te słowa

ust. 15
część 
pierwsza

„z zadowoleniem przyjmuje publikację nowej strategii UE na rzecz 
energii z morskich źródeł odnawialnych; podkreśla, że szybki 
rozwój morskich wysp energetycznych ma kluczowe znaczenie dla 
osiągnięcia do 2030 r. celu dotyczącego zdolności wytwarzania 
energii ze źródeł odnawialnych; uważa, że strategia ta stwarza 
szansę przyspieszenia produkcji energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych, zwiększenia bezpośredniego wykorzystania energii 
elektrycznej oraz wsparcia pośredniej elektryfikacji, na przykład za 
pomocą paliwa wodorowego i paliw syntetycznych;”

część druga „apeluje w związku z tym o wszechstronny przegląd przepisów Unii 
dotyczących infrastruktury energetycznej oraz ukierunkowany 
przegląd odpowiednich wytycznych w sprawie pomocy państwa, 
aby propagować upowszechnianie wszystkich źródeł energii 
odnawialnej; zwraca uwagę na możliwości obywateli, przemysłu i 
sektora publicznego, jeśli chodzi o większe wykorzystywanie 
energii słonecznej na poziomie dystrybucji; wzywa państwa 
członkowskie, aby uprościły procedury wydawania zezwoleń oraz 
usunęły bariery administracyjne utrudniające produkcję energii ze 
źródeł odnawialnych;”

ust. 18
część 
pierwsza

„wyraża zadowolenie z przyjęcia strategii „fala renowacji” dla 
Europy, która przyspieszy przyjmowanie środków w zakresie 
efektywności energetycznej i efektywnego gospodarowania 
zasobami oraz zwiększy zastosowanie odnawialnych źródeł energii 
w budynkach w całej UE; wzywa Komisję i państwa członkowskie, 
aby w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej brały pod uwagę 
synergie między sektorem energetycznym a sektorem budynków;” 
z wyjątkiem słów: „która przyspieszy przyjmowanie środków w 
zakresie efektywności energetycznej i efektywnego 
gospodarowania zasobami oraz zwiększy zastosowanie 
odnawialnych źródeł energii w budynkach w całej UE;”

część druga „która przyspieszy przyjmowanie środków w zakresie efektywności 
energetycznej i efektywnego gospodarowania zasobami oraz 
zwiększy zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w 
całej UE;”

część trzecia „podkreśla, że renowacja istniejących zasobów budowlanych 
będzie uzupełnieniem dekarbonizacji produkcji energii;”

ust. 34
część 
pierwsza

„podkreśla rolę, jaką może odgrywać elektromobilność jako forma 
inteligentnej integracji sektora energetyki i sektora transportowego 
dzięki odblokowaniu zdolności w zakresie elastyczności; podkreśla, 
że elektryfikacja sektora transportowego, ograniczając 
zapotrzebowanie na importowane paliwa kopalne, może zwiększyć 
strategiczną autonomię energetyczną Unii;”
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część druga „podkreśla potencjał magazynowania i elastyczności wynikający z 
zastosowania technologii „pojazd-sieć” oraz zauważa, że będzie to 
wymagać interoperacyjności systemów energetycznych i pojazdów 
elektrycznych;”

ust. 37
część 
pierwsza

„przypomina o kluczowej roli Agencji ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki w integracji systemów energetycznych oraz 
wdrażaniu unijnych przepisów dotyczących energii;”

część druga „wzywa Komisję i państwa członkowskie, by upewniły się, że 
agencja ta posiada wystarczające środki do realizacji zadań;”
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Verts/ALE:
ust. 11
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „w ponownym wykorzystaniu 
odpadów, zwłaszcza energii” oraz „zwraca uwagę na 
zrównoważoną produkcję energii pochodzącej z rolnictwa, 
konsumpcji żywności i leśnictwa;”

część druga te słowa

ECR, ID:
ust. 12
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
sieci ciepłownicze i chłodnicze będą kwalifikowały się do 
finansowania w oparciu o zmienione rozporządzenie ustanawiające 
instrument „Łącząc Europę”, i apeluje o uwzględnienie ich jako 
potencjalnych projektów będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania na podstawie rozporządzenia TEN-E;”, „wzywa 
ponadto Komisję, aby uwzględniła infrastrukturę ciepłowniczą i 
magazynowanie energii cieplnej podczas opracowywania 
dziesięcioletnich planów rozwoju sieci dla Europejskiej Sieci 
Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej (ENTSO-
E) i Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu 
(ENTSO-G);” oraz „z zaniepokojeniem odnotowuje niski wskaźnik 
wymiany starych i nieefektywnych systemów ogrzewania;”

część druga „z zadowoleniem przyjmuje fakt, że sieci ciepłownicze i chłodnicze 
będą kwalifikowały się do finansowania w oparciu o zmienione 
rozporządzenie ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, i 
apeluje o uwzględnienie ich jako potencjalnych projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania na podstawie 
rozporządzenia TEN-E;”

część trzecia „wzywa ponadto Komisję, aby uwzględniła infrastrukturę 
ciepłowniczą i magazynowanie energii cieplnej podczas 
opracowywania dziesięcioletnich planów rozwoju sieci dla 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Energii 
Elektrycznej (ENTSO-E) i Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu (ENTSO-G);”

część czwarta„z zaniepokojeniem odnotowuje niski wskaźnik wymiany starych i 
nieefektywnych systemów ogrzewania;”
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ust. 38
część 
pierwsza

„przypomina, że podstawowym celem działań UE w dziedzinie 
energii jest zapewnienie właściwego funkcjonowania rynku z 
uwzględnieniem potrzeby zachowania i poprawy stanu środowiska; 
wzywa Komisję, aby podjęła niezbędne środki, które zapewnią 
właściwe funkcjonowanie rynków energii, zagwarantują pełne 
wdrożenie dorobku prawnego w dziedzinie wewnętrznego rynku 
energii, w tym pakietu „czysta energia”, ujednolicą prawa 
konsumentów w sektorach gazu i ogrzewania z prawami 
konsumentów energii elektrycznej, a także pomogą im we 
wnoszeniu wkładu w dekarbonizację gospodarki; podkreśla 
znaczenie ukierunkowania klientów na najbardziej 
energooszczędne i opłacalne warianty dekarbonizacji za pomocą 
cen, które właściwie odzwierciedlają wszystkie koszty 
zastosowanego nośnika energii; z zadowoleniem przyjmuje 
inicjatywę przeglądu dyrektywy 2003/96/WE w sprawie 
opodatkowania energii i przekształcenia jej w instrument 
dostosowujący politykę podatkową do celów dotyczących energii i 
klimatu na 2030 r. i 2050 r.; wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do włączenia do tej dyrektywy celów klimatycznych; podkreśla 
potrzebę przeglądu jej zakresu oraz zróżnicowania gazów 
kopalnych, gazów niskoemisyjnych i gazów ze źródeł odnawialnych 
w celu pobudzenia rozwoju zrównoważonych rozwiązań 
alternatywnych; wzywa państwa członkowskie do zniesienia 
zbędnych podatków i opłat, aby zapewnić zharmonizowane 
opodatkowanie, promować innowacyjne ekologiczne technologie 
oraz zapewnić konkurencyjne koszty energii w Europie;” z 
wyjątkiem słów: „podkreśla znaczenie ukierunkowania klientów na 
najbardziej energooszczędne i opłacalne warianty dekarbonizacji za 
pomocą cen, które właściwie odzwierciedlają wszystkie koszty 
zastosowanego nośnika energii;”, „z zadowoleniem przyjmuje 
inicjatywę przeglądu dyrektywy 2003/96/WE w sprawie 
opodatkowania energii i przekształcenia jej w instrument 
dostosowujący politykę podatkową do celów dotyczących energii i 
klimatu na 2030 r. i 2050 r.; wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do włączenia do tej dyrektywy celów klimatycznych;” oraz 
„zapewnić zharmonizowane opodatkowanie, promować 
innowacyjne ekologiczne technologie oraz”

część druga „podkreśla znaczenie ukierunkowania klientów na najbardziej 
energooszczędne i opłacalne warianty dekarbonizacji za pomocą 
cen, które właściwie odzwierciedlają wszystkie koszty 
zastosowanego nośnika energii;”

część trzecia „z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę przeglądu dyrektywy 
2003/96/WE w sprawie opodatkowania energii i przekształcenia jej 
w instrument dostosowujący politykę podatkową do celów 
dotyczących energii i klimatu na 2030 r. i 2050 r.; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do włączenia do tej dyrektywy celów 
klimatycznych;”

część czwarta„zapewnić zharmonizowane opodatkowanie, promować 
innowacyjne ekologiczne technologie oraz”

część piąta „wzywa państwa członkowskie, aby dążyły do wycofania 
bezpośrednich i pośrednich dopłat do paliw kopalnych;”
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The Left, ID:
ust. 14
część 
pierwsza

„uwypukla znaczenie oceny ex ante i prognozowania potrzeb w 
zakresie środków służących efektywności energetycznej, integracji 
systemów lub nowej infrastruktury produkcji, wzajemnych 
połączeń, przesyłu, dystrybucji, magazynowania i konwersji energii 
w celu optymalizacji wykorzystania istniejącej infrastruktury 
energetycznej w gospodarce neutralnej dla klimatu, przy czym 
należy zapewnić jej opłacalność finansową, środowiskową i 
społeczną oraz oszczędność kosztową i jednocześnie unikać 
zarówno efektu uzależnienia, jak i aktywów osieroconych;”

część druga „podkreśla, że w przypadku technologii niezbędnych do osiągnięcia 
neutralności klimatycznej ważne jest przestrzeganie zasady 
neutralności technologicznej, gdyż pewne technologie, które będą 
potrzebne w najbliższej przyszłości, nadal wymagają inwestycji w 
badania naukowe i rozwój;”

część trzecia „domaga się, by każdy projekt infrastrukturalny przewidywał 
scenariusz alternatywny oparty na ograniczeniu popytu lub na 
integracji sektora przed realizacją;”

ust. 22
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „oparte na zasadzie neutralności 
technologicznej wśród technologii niezbędnych do osiągnięcia 
neutralności klimatycznej”, „przede wszystkim w drodze 
elektryfikacji” oraz „i infrastruktury paliw alternatywnych”

część druga „oparte na zasadzie neutralności technologicznej wśród technologii 
niezbędnych do osiągnięcia neutralności klimatycznej” oraz „i 
infrastruktury paliw alternatywnych”

część trzecia „przede wszystkim w drodze elektryfikacji”
część czwarta„i infrastruktury paliw alternatywnych”

PPE, ID:
ust. 20
część 
pierwsza

„wyraża zadowolenie z przyjęcia europejskiej strategii dotyczącej 
wodoru;”
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część druga „podkreśla, że budowę łańcucha dostaw odnawialnego wodoru w 
Europie należy traktować priorytetowo, aby wspierać przewagę 
pioniera, konkurencyjność przemysłu i bezpieczeństwo dostaw 
energii; jest przekonany, że odnawialny i niskoemisyjny wodór 
może pomóc w zmniejszeniu trwałych emisji, takich jak emisje z 
procesów przemysłowych i transportu ciężkiego, w których 
bezpośrednia elektryfikacja może być ograniczona ze względu na 
niską oszczędność kosztową lub z powodów technicznych, 
społecznych i środowiskowych; przypomina o konieczności 
przyspieszenia dekarbonizacji istniejącej produkcji wodoru; popiera 
uruchomienie ważnych projektów stanowiących przedmiot 
wspólnego europejskiego zainteresowania w obszarze wodoru; 
wzywa Komisję, aby opracowała kompleksowe ramy klasyfikacji i 
certyfikacji nośników gazowych w oparciu o kryteria ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia oraz kryteria 
zrównoważonego rozwoju, zgodnie z podejściem określonym w 
dyrektywie (UE) 2018/2001 w sprawie promowania energii ze 
źródeł odnawialnych; podkreśla, że taka klasyfikacja ma ogromne 
znaczenie dla uczestników rynku, władz i konsumentów; podkreśla 
potrzebę opracowania solidnych ram i odpowiedniego poziomu 
bazowego, aby zapewnić wykorzystanie wystarczających 
dodatkowych zdolności wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych proporcjonalnie do zapotrzebowania na odnawialny 
wodór; wzywa Komisję do uwzględnienia tej różnorodności potrzeb 
w planowanych wnioskach ustawodawczych; wzywa Komisję, aby 
zagwarantowała uczciwą i faktyczną konkurencję między wodorem 
importowanym od partnerów międzynarodowych i wodorem 
produkowanym w UE;” z wyjątkiem słów: „i odpowiedniego 
poziomu bazowego”

część trzecia te słowa

25. Europejska strategia w zakresie wodoru

Sprawozdanie: Jens Geier (A9-0116/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

11 ID gi - 307, 376, 10Ust. 1

29 ECR gi - 267, 358, 69

gp

1/gi + 657, 26, 12

Ust. 3 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 540, 139, 16

30 ECR gi - 264, 389, 42Ust. 4

23 PPE gi - 290, 387, 18
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

12 ID gi - 310, 376, 7

8 Verts/ALE gi - 151, 530, 13

28 posłowie gi - 286, 341, 65

gp

1/gi + 680, 9, 6

Ust. 5 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 369, 316, 10

Ust. 6 13 ID gi - 292, 381, 20

Ust. 8 1 Renew gi - 228, 443, 23

Ust. 9 14=
31=

ID
ECR

gi - 308, 371, 16

Ust. 10 24=
32=

PPE
ECR

gi - 343, 343, 9

15 ID gi - 307, 374, 12

33 ECR gi - 268, 362, 65

gp

1/gi + 634, 10, 50

2/gi - 302, 381, 12

3/gi + 392, 295, 8

Ust. 11

ust. pierwotny 
tekst

4/gi + 377, 302, 16

25 PPE gi - 291, 345, 59

16 ID gi - 311, 374, 8

gp

1/gi + 679, 7, 9

Ust. 12

ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 361, 309, 25

34 ECR gi - 329, 357, 9Ust. 15

17=
26=

ID
PPE

gi - 335, 349, 11
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

6 Verts/ALE gi - 144, 530, 20

4 The Left gi - 58, 624, 12

18 ID gi - 310, 375, 8

35 ECR gi - 312, 373, 10

gp

1/gi + 609, 28, 58

2/gi + 514, 171, 10

3/gi + 471, 203, 21

Ust. 18

ust. pierwotny 
tekst

4/gi + 426, 259, 10

gp

1/gi - 338, 347, 10

36 ECR

2/gi + 409, 266, 20

Ust. 19

19 ID gi ↓

Ust. 20 37 ECR gi - 312, 369, 14

gp

1/gi + 626, 61, 8

Ust. 21 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 552, 83, 60

gp

1/gi + 593, 78, 24

Ust. 23 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 394, 236, 65

20 ID gi - 302, 383, 8

38 ECR gi - 322, 365, 8

gp

1/gi + 626, 59, 10

Ust. 36

ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 435, 248, 12
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

2 Renew gi - 61, 561, 72

5 The Left gi - 145, 540, 10

39 ECR gi - 310, 374, 10

gp

1/gi + 604, 82, 9

Ust. 40

ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 528, 155, 12

gp

1/gi + 664, 23, 8

Ust. 42 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 480, 205, 10

7 Verts/ALE gi - 119, 522, 53

gp

1/gi + 607, 79, 8

2/gi + 526, 157, 12

Ust. 44

ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 535, 134, 26

40 ECR gi - 281, 355, 59Ust. 51

21 ID gi - 248, 373, 72

22 ID gi - 311, 374, 7

gp

1/gi + 635, 16, 44

2/gi + 434, 253, 8

Ust. 52

ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 422, 264, 9

gp

1/gi + 616, 27, 52

2/gi + 385, 302, 8

3/gi + 376, 310, 9

Ust. 53 ust. pierwotny 
tekst

4/gi + 371, 306, 18
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Ust. 63 27 PPE gi - 321, 361, 13

Po umocowaniu 
21

9 ID gi - 298, 371, 23

10 ID gi - 285, 386, 21

gp

1/gi + 612, 77, 6

Motyw B

ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 364, 317, 14

Motyw C ust. pierwotny 
tekst

gi + 452, 223, 20

gp

1/gi + 611, 22, 62

Motyw E ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 382, 247, 66

Motyw F 3 The Left gi - 62, 615, 18

gp

1/gi + 666, 21, 8

Motyw P ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 610, 78, 7

Motyw V ust. pierwotny 
tekst

gi + 631, 7, 56

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 411, 135, 149

Wnioski o głosowanie odrębne
ID: motywy C, V

Wnioski o głosowanie podzielone
PPE:
ust. 36
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część 
pierwsza

„zachęca Komisję i państwa członkowskie do dokonania naukowej 
oceny możliwości zmiany przeznaczenia istniejących gazociągów 
na transport czystego wodoru i podziemne magazynowanie 
wodoru, z uwzględnieniem różnych czynników, takich jak analiza 
kosztów i korzyści, zarówno z perspektywy techniczno-
ekonomicznej, jak i regulacyjnej, ogólnej integracji systemu i 
długoterminowej oszczędności kosztowej; zauważa, że zmiana 
przeznaczenia odpowiednio umiejscowionej infrastruktury gazowej, 
która już istnieje lub jest w trakcie budowy, mogłaby 
zmaksymalizować oszczędność kosztową, zminimalizować koszty 
użytkowania gruntów i zasobów oraz koszty inwestycji, a także 
zminimalizować skutki społeczne; podkreśla, że zmiana 
przeznaczenia infrastruktury gazowej − w tym stworzenie połączeń 
między zakładami przemysłowymi a multimodalnymi ośrodkami 
transportowymi, przy jednoczesnym uwzględnieniu konieczności 
transportu wodoru najbardziej opłacalnymi środkami − może 
wpłynąć na stosowanie wodoru w priorytetowych sektorach 
energochłonnych gałęzi przemysłu, wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zadbania o to, by wszelka przyszła infrastruktura 
gazowa nadawała się również dla czystego wodoru; wzywa Komisję 
do zbadania, gdzie obecnie stosuje się mieszanie wodoru, oraz do 
naukowej oceny przyszłego zapotrzebowania, by zaspokoić 
wykazane potrzeby przemysłu w tym zakresie,”

część druga „a także zbadania jego zalet i wad w celu ustalenia 
zapotrzebowania na infrastrukturę;”

ust. 53
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „powinien koncentrować się na 
rozwoju wodoru odnawialnego i”, „odnawialne” „wspierany przez 
niezależny organ złożony z ekspertów naukowych, a jego celem 
powinno być określenie ścieżek transformacji i zapewnienie 
wytycznych dotyczących potrzeb w zakresie wodoru;”

część druga „powinien koncentrować się na rozwoju wodoru odnawialnego i”
część trzecia „odnawialne”
część czwarta„wspierany przez niezależny organ złożony z ekspertów 

naukowych, a jego celem powinno być określenie ścieżek 
transformacji i zapewnienie wytycznych dotyczących potrzeb w 
zakresie wodoru;”

The Left:
ust. 3
część 
pierwsza

„podkreśla znaczenie odpornego i neutralnego dla klimatu systemu 
energetycznego, opartego na zasadach efektywności 
energetycznej, opłacalności, przystępności cenowej i 
bezpieczeństwa dostaw; podkreśla, że należy kierować się zasadą 
oszczędności energii i „efektywności energetycznej przede 
wszystkim”, jednak nie hamując rozwoju innowacyjnych projektów 
pilotażowych i demonstracyjnych; zauważa, że bezpośrednia 
elektryfikacja ze źródeł odnawialnych jest bardziej efektywna pod 
względem kosztów, zasobów i energii niż wodór, ale zauważa 
również, że przy określaniu metod dekarbonizacji sektora należy 
wziąć pod uwagę takie czynniki jak bezpieczeństwo dostaw, 
wykonalność techniczna i kwestie związane z systemami 
energetycznymi;”
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część druga „podkreśla w związku z tym znaczenie zasady neutralności 
technologicznej dla osiągnięcia neutralności klimatycznej UE;”

ECR:
ust. 5
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słowa: „odnawialnego”

część druga to słowo

ust. 12
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „zauważa, że obecny system gwarancji 
pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych nie 
skutkował dotychczas odpowiednimi inwestycjami w dodatkowe 
zdolności;”

część druga te słowa

ust. 42
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „wzywa Komisję do zbadania 
możliwości uznania stali produkowanej z wykorzystaniem wodoru 
odnawialnego za pozytywny wkład w realizację celów redukcji 
emisji CO2 dla całej floty;”

część druga te słowa

ust. 52
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „odnawialny” i „odnawialnych”

część druga „odnawialny”
część trzecia „odnawialnych”

ID:
motyw E
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „w celu jak najszybszego wycofania 
paliw kopalnych i zapewnienia konkurencyjności przemysłu UE;”

część druga to słowo

motyw P
część 
pierwsza

„mając na uwadze, że samochody elektryczne wyposażone w 
akumulatory mogą potencjalnie zdobyć znaczną część rynku 
pojazdów prywatnych;”

część druga „mając na uwadze, że transport ciężki jest sektorem, w którym 
trudno obniżyć emisyjność, a możliwość bezpośredniej 
elektryfikacji jest ograniczona z powodu niskiej opłacalności oraz ze 
względów technicznych; mając na uwadze, że akumulatory wiążą 
się z praktycznymi problemami w przypadku pojazdów 
ciężarowych, pociągów na liniach niezelektryfikowanych, statków 
towarowych i samolotów oraz mając na uwadze, że stwarza to 
możliwości dla innych nośników energii, takich jak wodór, którego 
duże ilości można magazynować na pokładzie pojazdu lub statku, 
w razie potrzeby można go szybko tankować, a ponadto wodór 
wytwarza jako odpad tylko wodę;”
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ust. 21
część 
pierwsza

„podkreśla, że gospodarka wodorowa wymaga znacznych 
dodatkowych ilości przystępnej cenowo energii ze źródeł 
odnawialnych oraz odpowiedniej infrastruktury do produkcji takiej 
energii i jej transportu do zakładów produkcji wodoru oraz 
transportu wyprodukowanego wodoru do użytkowników 
końcowych;”

część druga „wzywa Komisję i państwa członkowskie, by rozpoczęły tworzenie 
wystarczających dodatkowych mocy w obszarze energii ze źródeł 
odnawialnych w celu zapewnienia procesu elektryfikacji i produkcji 
wodoru odnawialnego, między innymi poprzez uproszczenie 
procedur wydawania zezwoleń, a także wzywa do rozwijania 
partnerstw transgranicznych w oparciu o możliwości produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych i wodoru odnawialnego, jakimi 
dysponują poszczególne regiony;”
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ust. 23
część 
pierwsza

„apeluje o zmianę dyrektywy w sprawie opodatkowania energii; 
wzywa państwa członkowskie, by w stosownych przypadkach 
rozważyły obniżenie podatków i opłat nakładanych na energię ze 
źródeł odnawialnych w całej UE, by zniosły podwójnie naliczane 
podatki i opłaty za energię elektryczną wytwarzaną w instalacjach 
wodorowych, co stanowi przeszkodę dla dalszego upowszechniania 
wodoru, a także by wzmocniły zachęty finansowe do produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych,”

część druga „przy jednoczesnym dalszym stopniowym wycofywaniu dotacji do 
paliw kopalnych oraz zwolnień z podatków i opłat związanych z 
paliwami kopalnymi;”

Verts/ALE:
poprawka 36
część 
pierwsza

„podkreśla znaczenie dekarbonizacji produkcji wodoru z paliw 
kopalnych i skoncentrowania się na najczystszych technologiach, 
biorąc pod uwagę ich zrównoważoność i emisje gazów 
cieplarnianych; wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
rozpoczęcia ostrożnego planowania tej transformacji, tak aby 
produkcja wodoru z paliw kopalnych zaczęła szybko i w sposób 
przewidywalny spadać oraz aby uniknąć wydłużenia okresu 
eksploatacji instalacji produkcyjnych opartych na paliwach 
kopalnych;¨

część druga „zauważa, że szereg zakładów produkcji wodoru z paliw kopalnych 
znajduje się na terytoriach objętych sprawiedliwą transformacją i 
podkreśla, że skuteczne środki wsparcia powinny być 
ukierunkowane na dekarbonizację obecnej produkcji wodoru z 
paliw kopalnych; apeluje, aby środki ukierunkowane na rozwój 
europejskiej gospodarki wodorowej nie prowadziły do zamykania 
tych zakładów produkcyjnych, lecz do ich modernizacji i dalszego 
rozwoju, co przyniesie korzyści regionom, zapewniając 
produkowany na miejscu nośnik zrównoważonej energii, ułatwiając 
obniżenie emisji gazów cieplarnianych i wnosząc wkład w 
przekwalifikowanie i dalszą zdolność do zatrudnienia miejscowej 
siły roboczej;”

PPE, ECR:
motyw B
część 
pierwsza

mając na uwadze, że Komisja zaproponowała zwiększenie celu UE, 
jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o co 
najmniej 55 % w porównaniu z poziomem z 1990 r.”

część druga „oraz mając na uwadze, że Parlament poparł cel ograniczenia do 
2030 r. emisji gazów cieplarnianych o 60 % w porównaniu z 
poziomem z 1990 r.;”

PPE, Verts/ALE:
ust. 11
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „w ramach przeglądu dyrektywy w 
sprawie odnawialnych źródeł energii”, „zawierające solidne i 
przejrzyste kryteria zrównoważonego rozwoju”, „również w celu 
pobudzenia inwestycji w wystarczające dodatkowe wytwarzanie 
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych;”
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część druga „w ramach przeglądu dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł 
energii”

część trzecia „zawierające solidne i przejrzyste kryteria zrównoważonego 
rozwoju”

część czwarta„również w celu pobudzenia inwestycji w wystarczające dodatkowe 
wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych;

The Left, Verts/ALE:
ust. 18
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „a jednocześnie uznaje niskoemisyjny 
wodór za technologię pomostową w perspektywie krótko- i 
średnioterminowej;” z wyjątkiem słów: „i średnioterminowej” 
„niskoemisyjnego wodoru”, „do czasu, aż wodór odnawialny będzie 
mógł pełnić tę rolę samodzielnie” oraz „i gospodarczych”

część druga „a jednocześnie uznaje niskoemisyjny wodór za technologię 
pomostową w perspektywie krótko- i średnioterminowej;” z 
wyjątkiem słów: „i średnioterminowej”

część trzecia „i średnioterminowej”
część czwarta„niskoemisyjnego wodoru”, „do czasu, aż wodór odnawialny będzie 

mógł pełnić tę rolę samodzielnie” oraz „i gospodarczych”

ust. 40
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „lub niskoemisyjny”

część druga te słowa

ust. 44
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „gdy tylko będą w pełni dostępne, 
ewentualnie” i „pojazdach ciężkich oraz”

część druga „gdy tylko będą w pełni dostępne, ewentualnie”
część trzecia „pojazdach ciężkich oraz”
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26. Ochrona praw człowieka i zewnętrzna polityka migracyjna UE

Sprawozdanie: Tineke Strik (A9-0060/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Alternatywny 
projekt rezolucji

6 ID gi - 86, 593, 8

Alternatywny 
projekt rezolucji

7 ECR gi - 110, 522, 55

Ust. 13 2 posłowie gi - 322, 347, 18

Ust. 15 3 posłowie gi + 344, 336, 7

Ust. 20 4 posłowie gi - 285, 346, 56

gp

1/gi + 682, 0, 5

2/gi + 401, 249, 37

Ust. 25 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 541, 42, 104

Ust. 27 5 posłowie gi - 303, 356, 28

gp

1/gi + 510, 163, 11

2/gi + 344, 321, 19

3/gi + 503, 164, 17

Ust. 28 ust. pierwotny 
tekst

4/gi + 503, 171, 9

Po umocowaniu 
40

1 posłowie gi + 295, 286, 106

gp

1/gi + 534, 100, 53

Motyw E ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 363, 308, 16

Projekt rezolucji (komisja AFET)
(całość tekstu)

gi + 358, 309, 26
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Wnioski o głosowanie podzielone
posłowie:
motyw E
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „w tym na granicach zewnętrznych 
UE;”

część druga te słowa

ust. 25
część 
pierwsza

„wzywa Komisję do regularnego i publicznego składania 
Parlamentowi sprawozdań na temat finansowania związanych z 
migracją programów współpracy w państwach trzecich i ich 
skutków dla praw człowieka, a także na temat sposobu 
wykorzystania tego finansowania przez kraje partnerskie, w tym w 
ramach Grupy Roboczej ds. Instrumentów Finansowania 
Zewnętrznego w Komisji Spraw Zagranicznych;”

część druga „ubolewa, że Parlament nie jest zaangażowany w kontrolę 
funduszy kryzysowych, w tym funduszy powierniczych UE;”

część trzecia „wzywa do przyznania Parlamentowi większej roli w monitorowaniu 
wpływu wykorzystania wkładów finansowych UE na prawa 
człowieka w odnośnych państwach trzecich;”

ust. 28
część 
pierwsza

„przypomina o zobowiązaniu UE i państw członkowskich, podjętym 
w ramach Globalnego porozumienia w sprawie uchodźców, do 
współodpowiedzialności za skuteczną i kompleksową ochronę 
uchodźców i złagodzenia presji wywieranej na państwa 
przyjmujące; „podkreśla w związku z tym, że UE i jej państwa 
członkowskie powinny zwiększyć zobowiązania w zakresie 
przesiedleń,”

część druga „dbając o to, by przesiedlenia nie były uzależnione od współpracy 
państwa tranzytu w zakresie readmisji lub kontroli granicznej,”

część trzecia „a także zwiększać liczbę bezpiecznych i legalnych dróg migracji 
oraz zapobiegać przymusowym powrotom uchodźców z krajów 
przyjmujących; wzywa UE i państwa członkowskie do przyczynienia 
się do bardziej ustrukturyzowanego i szczodrego finansowania 
społeczności i krajów przyjmujących większość uchodźców;”

część czwarta„ponownie podkreśla znaczenie osiągnięcia w pełni 23 celów 
Globalnego porozumienia na rzecz bezpiecznej, uporządkowanej i 
legalnej migracji; uważa, że Parlament musi sprawować 
odpowiednią kontrolę wdrażania obu tych porozumień przez UE;”

Różne

Isabel Wiseler-Lima (grupa PPE) wycofała swoje poparcie dla poprawek 1, 2, 3 i 5. 

Tom Vandenkendelaere (grupa PPE) wycofał swoje poparcie dla poprawek 1, 2, 3, 4 i 5.
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27. Sprawozdania w sprawie Turcji za lata 2019–2020

Sprawozdanie: Nacho Sánchez Amor (A9-0153/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Ust. 2 8 ID gi - 115, 562, 10

gp

1/gi + 520, 72, 97

Ust. 6 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 485, 89, 115

Ust. 7 ust. pierwotny 
tekst

gi + 557, 101, 31

Ust. 9 9 ID gi - 98, 561, 28

Ust. 21 4 S&D gi + 597, 53, 39

Po ust. 21 1 Renew gi + 429, 168, 89

Ust. 30 10 ID gi - 325, 345, 15

gp

1/gi - 299, 351, 37

Ust. 45 2 Renew

2/gi + 598, 53, 35

Po ust. 60 3 Renew gi + 453, 193, 38

gp

1/gi + 518, 153, 17

2/gi + 673, 9, 7

3/gi + 515, 136, 38

Ust. 62 ust. pierwotny 
tekst

4/gi + 602, 50, 37
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Ust. 63 ust. pierwotny 
tekst

gi + 511, 149, 28

Ust. 64 ust. pierwotny 
tekst

gi + 542, 88, 59

Po ust. 66 6 PPE gi + 438, 123, 128

5 S&D gi + 642, 15, 32Ust. 69

ust. pierwotny 
tekst

gi ↓

Po motywie A 7 ID gi - 118, 558, 11

gp

1/gi + 594, 23, 72

Motyw D ust. pierwotny 
tekst

2/gi - 223, 397, 69

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 480, 64, 150

Wnioski o głosowanie odrębne
The Left: ust. 7, 64, 69
Renew: ust. 63
ID: ust. 62

Wnioski o głosowanie podzielone
The Left:
motyw D
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „mając na uwadze, że w poprzednim 
sprawozdaniu rocznym Parlament podkreślił swoje zaniepokojenie 
rozwojem sytuacji w Turcji i poważnym regresem oraz zwrócił się 
do Turcji o powstrzymanie się od wszelkich działań, które 
naruszałyby suwerenność i suwerenne prawa państw 
członkowskich UE, jak również od wszelkich prowokacji, które 
osłabiłyby perspektywę konstruktywnego i szczerego dialogu, a 
także wezwał Komisję i państwa członkowskie do formalnego 
zawieszenia negocjacji akcesyjnych z Turcją zgodnie z ramami 
negocjacyjnymi; mając na uwadze, że Parlament pozostaje jednak 
zaangażowany w demokratyczny i polityczny dialog z Turcją; 
przypomina, żeParlament wielokrotnie wzywał do otwarcia 
rozdziału 23 dotyczącego sądownictwa i praw podstawowych oraz 
rozdziału 24 dotyczącego sprawiedliwości, wolności i 
bezpieczeństwa w czasie, kiedy rząd turecki zobowiązał się 
przeprowadzić poważne reformy; wyraża głębokie ubolewanie, że z 
uwagi na ciągłą blokadę ze strony Rady nie można było w pełni 
wykorzystać instrumentów akcesyjnych;”

część druga te słowa
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ust. 62
część 
pierwsza

„podkreśla, że modernizacja unii celnej byłaby korzystna dla obu 
stron i sprawiłaby, że Turcja pozostałaby gospodarczo i 
normatywnie silnie związana z UE, a ponadto powstałaby nowa 
możliwość pozytywnego dialogu i współpracy zapewniająca lepsze 
ramy regulacyjne dla inwestycji UE w Turcji, w tym mechanizm 
rozstrzygania sporów, oraz będąca katalizatorem dla tworzenia 
większej liczby miejsc pracy zarówno w UE, jak i w Turcji, a także 
dla projektów dotyczących współpracy w ramach Europejskiego 
Zielonego Ładu;”

część druga „podkreśla, że w obecnych okolicznościach, w tym w obliczu 
rosnącej listy odstępstw Turcji od jej obecnych zobowiązań, faktu, 
że UE i Turcja prowadzą obecnie spór przed Światową Organizacją 
Handlu czy też niedopuszczalnych wezwań do bojkotu państw 
członkowskich UE, wydaje się, że modernizacja unii celnej byłaby 
wyjątkowo trudna,”

część trzecia „ale uważa, że należy pozostawić otwarte drzwi, aby ułatwić 
konstruktywne wysiłki i wznowienie dialogu na temat wszystkich 
nierozstrzygniętych kwestii oraz zastanowić się nad warunkami 
modernizacji unii celnej;”

część czwarta„przypomina, że modernizacja ta musiałaby się opierać na silnej 
warunkowości związanej z prawami człowieka i podstawowymi 
wolnościami, zgodnie z kryteriami kopenhaskimi dotyczącymi 
stosunków dobrosąsiedzkich z UE i wszystkimi jej państwami 
członkowskimi oraz ich niedyskryminacyjnego wdrażania; 
przypomina w tym kontekście, że obecna unia celna nie osiągnie 
pełnego potencjału, dopóki Turcja nie wdroży całego protokołu 
dodatkowego w celu rozszerzenia układu z Ankary na wszystkie 
państwa członkowskie bez żadnych zastrzeżeń i w sposób 
niedyskryminujący żadnych państw członkowskich oraz dopóki nie 
zostaną rozwiązane wszystkie istniejące spory handlowe;”

Renew:
ust. 6
część 
pierwsza

„podkreśla, że od czasu poprzedniego sprawozdania Parlamentu 
sytuacja nie poprawiła się, a wręcz uległa dalszemu pogorszeniu w 
zakresie polityki wewnętrznej, instytucjonalnej i zagranicznej; jeżeli 
obecna negatywna tendencja nie zostanie szybko i konsekwentnie 
odwrócona, silnie nalega, aby Komisja zaleciła, zgodnie z ramami 
negocjacyjnymi z października 2005 r., formalne zawieszenie 
negocjacji akcesyjnych z Turcją w celu umożliwienia obu stronom 
dokonania realistycznego przeglądu, poprzez zorganizowany i 
kompleksowy dialog na wysokim szczeblu, stosowności obecnych 
ram i ich zdolności do funkcjonowania lub, w razie konieczności, 
zbadania możliwych nowych modeli przyszłych stosunków;”

część druga „uznaje, że w każdym przypadku negocjacje powinny być 
prowadzone w dobrej wierze i nie powinny być podważane ani 
unieważniane ze względu na motywy czysto kulturowe lub 
religijne;”

S&D:
poprawka 2
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część 
pierwsza

„wyraża ubolewanie z powodu niedawnego incydentu w Ankarze z 
udziałem Ursuli von der Leyen, który wywołał poważne wątpliwości 
co do szacunku obecnych tureckich przywódców dla UE, a także w 
odniesieniu do kobiet i kwestii równouprawnienia płci;”

część druga „apeluje, aby wszelkie nowe stosunki z Turcją opierały się na 
podstawowych wartościach demokratycznych, w tym na 
poszanowaniu praw kobiet;”

28. Sprawozdania w sprawie Czarnogóry za lata 2019–2020

Sprawozdanie: Tonino Picula (A9-0131/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Ust. 3 6 S&D, PPE gi + 565, 39, 86

Ust. 9 7 S&D, PPE gi + 657, 2, 32

Ust. 16 8 S&D, PPE gi + 633, 30, 28

gp

1/gi + 578, 50, 62

Ust. 21 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 583, 2, 105

Ust. 22 10 S&D, PPE gi + 648, 4, 39

Po ust. 22 1 Verts/ALE gi + 418, 264, 7

11 S&D, PPE gi + 625, 28, 38Ust. 31

2 Verts/ALE gi ↓

3 Verts/ALE gi + 408, 226, 57Ust. 34

12 S&D, PPE gi + 543, 87, 61

Ust. 38 13 S&D, PPE gi + 547, 54, 89

Ust. 39 14 S&D, PPE gi + 636, 21, 34

gp

1/gi + 654, 32, 4

Ust. 40 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 549, 63, 77

gpUst. 41 ust. pierwotny 
tekst

1/gi + 629, 11, 49
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

2/gi + 582, 41, 66

gp

1/gi + 538, 98, 52

2/gi + 525, 105, 58

Ust. 43 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 586, 27, 75

Ust. 45 ust. pierwotny 
tekst

gi + 565, 37, 88

Ust. 47 15 S&D, PPE gi + 649, 24, 18

Po ust. 47 4 Verts/ALE gi + 622, 19, 43

Ust. 49 16 S&D, PPE gi + 651, 5, 30

Ust. 57 ust. pierwotny 
tekst

gi + 636, 44, 10

gp

1/gi + 658, 28, 4

Ust. 65 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 560, 79, 51

Ust. 71 5 Verts/ALE gi + 509, 62, 118

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 595, 66, 34

Wnioski o głosowanie odrębne
ECR: ust. 45, 57

Wnioski o głosowanie podzielone
ECR:
ust. 21
część 
pierwsza

„wyraża głębokie zaniepokojenie dokonaną przez Radę 
Sądownictwa wykładnią konstytucji, która przyzwala na bezprawne 
ponowne mianowanie prezesów sądów na więcej niż dwie 
kadencje;”

część druga „zauważa, że prezes Sądu Najwyższego oraz prezesi sądów 
pierwszej instancji w Barze, Kotorze i Plavie podali się do dymisji po 
wezwaniu sędziów sprawujących wiele mandatów do rezygnacji z 
pełnionych funkcji, co jest zgodne z dobrą praktyką europejską i 
standardami demokratycznymi;”

ust. 40
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część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „wzywa władze, by zadbały o staranne 
wdrożenie norm określonych w Konwencji Rady Europy o 
zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy 
domowej (konwencji stambulskiej), w tym dzięki zwiększeniu liczby 
dobrze wyszkolonych i uwrażliwionych na kwestie płci 
funkcjonariuszy organów ścigania i sędziów, aby zapewnić 
prawidłowe prowadzenie dochodzeń w sprawie tych przestępstw i 
ich ściganie,”

część druga te słowa

ust. 41
część 
pierwsza

„wyraża zaniepokojenie słabymi wynikami obecnych strategii 
politycznych i projektów mających na celu zachęcanie kobiet do 
udziału w rynku pracy, kształtowaniu polityki i polityce oraz 
stawianie czoła trudnościom w polityce zatrudnienia i społecznej; 
wyraża w związku z tym ubolewanie z powodu malejącej liczby 
kobiet w parlamencie i braku zrównoważonej pod względem płci 
reprezentacji politycznej w wyborach oraz w nowej Skupštinie i 
nowym rządzie;”

część druga „wzywa do podjęcia niezbędnych środków prawnych i politycznych 
w celu promowania udziału kobiet w polityce;”

ust. 65
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „kobiety, rodziny niepełne i słabsze 
grupy, takie jak Romowie, Egipcjanie, osoby LGBTI, osoby z 
niepełnosprawnościami i inne”

część druga te słowa
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PPE, ECR:
ust. 43
część 
pierwsza

„z zadowoleniem przyjmuje postępy w zakresie ochrony praw osób 
LGBTI i to, że Czarnogóra jest pierwszym krajem w regionie, który 
przyjął ustawę o związkach homoseksualnych; wzywa władze, by 
zapewniły spełnienie wszystkich warunków niezbędnych do jej 
odpowiedniego wdrożenia; podkreśla, że należy poprawić sytuację 
osób transseksualnych i niebinarnych; z zadowoleniem przyjmuje 
pokojowy przebieg Parady Równości w 2019 r.;” z wyjątkiem słów: 
„i to, że Czarnogóra jest pierwszym krajem w regionie, który przyjął 
ustawę o związkach homoseksualnych”

część druga „i to, że Czarnogóra jest pierwszym krajem w regionie, który przyjął 
ustawę o związkach homoseksualnych”

część trzecia wzywa władze Czarnogóry do dalszej poprawy klimatu włączenia 
społecznego i tolerancji oraz do gromadzenia zdezagregowanych 
danych dotyczących mowy nienawiści i przestępstw na tle 
orientacji seksualnej i tożsamości płciowej;

Różne
Poprawkę 9 wycofano.

29. Wpływ zmiany klimatu na prawa człowieka i rola obrońców 
środowiska w tej kwestii

Sprawozdanie: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0039/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Ust. 5 2 posłowie gi - 264, 358, 65

Ust. 8 3 posłowie gi - 287, 353, 47

gp

1/gi + 583, 22, 82

Ust. 9 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 359, 272, 56

gp

1/gi + 585, 53, 49

Ust. 10 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 373, 275, 38

gp

1/gi + 592, 84, 11

Ust. 11 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 344, 316, 26
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

3/gi + 538, 140, 9

gp

1/gi + 477, 147, 60

Ust. 13 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 360, 282, 43

Ust. 15 4 posłowie gi - 258, 365, 64

gp

1/gi + 628, 9, 50

2/gi + 457, 178, 52

3/gi + 616, 10, 61

4/gi + 446, 171, 70

Ust. 28 ust. pierwotny 
tekst

5/gi + 570, 34, 83

gp

1/gi + 607, 43, 37

Ust. 34 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 461, 168, 58

gp

1/gi + 590, 31, 64

Ust. 36 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 406, 222, 57

Ust. 40 ust. pierwotny 
tekst

gi + 370, 254, 63

gp

1/gi + 602, 9, 76

Ust. 43 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 422, 188, 77
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Ust. 51 ust. pierwotny 
tekst

gi + 368, 304, 15

Ust. 60 5 posłowie gi - 309, 345, 33

Ust. 63 6 posłowie gi - 258, 345, 84

gp

1/gi + 609, 51, 27

Motyw I ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 399, 234, 54

Motyw L 1 posłowie gi - 258, 360, 69

gp

1/gi + 641, 2, 44

Motyw AA ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 472, 172, 43

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 518, 97, 77

Wnioski o głosowanie odrębne
posłowie: ust. 40, 51

Wnioski o głosowanie podzielone
posłowie:
motyw I
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „prawa do zdrowego środowiska”

część druga te słowa

motyw AA
część 
pierwsza

„mając na uwadze, że z raportu organizacji Global Witness z 
2020 r. wynika, że w 2019 r. zabitych zostało 212 działaczy 
zajmujących się gruntami i ochroną środowiska, co stanowi wzrost 
o 30 % w porównaniu z 2018 r.; mając na uwadze, że około 40 % 
tych ofiar to ludność tubylcza i tradycyjni właściciele gruntów”

część druga „a ponad dwie trzecie zabójstw miało miejsce w Ameryce 
Łacińskiej;”

ust. 9
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słowa: „podstawowe”

część druga to słowo
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ust. 10
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „prawa człowieka”

część druga te słowa

ust. 11
część 
pierwsza

„zachęca UE i jej państwa członkowskie do podjęcia śmiałej 
inicjatywy przy aktywnym wsparciu specjalnego przedstawiciela UE 
ds. praw człowieka, aby zwalczać bezkarność sprawców 
przestępstw przeciwko środowisku na szczeblu globalnym”

część druga „oraz utorować drogę w ramach Międzynarodowego Trybunału 
Karnego (MTK) dla nowych negocjacji między stronami w celu 
uznania „ekobójstwa” za przestępstwo międzynarodowe na mocy 
statutu rzymskiego;”

część trzecia „wzywa Komisję i wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego 
przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki 
bezpieczeństwa do ustanowienia programu na rzecz budowania w 
tych dziedzinach zdolności jurysdykcji krajowych w państwach 
członkowskich;”

ust. 13
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „i sprawiedliwości klimatycznej”

część druga te słowa

ust. 28
część 
pierwsza

„zwraca uwagę na fakt, że chociaż do ataków i gróźb dochodzi na 
całym świecie, specjalny sprawozdawca ds. obrońców praw 
człowieka ONZ podkreśla, iż”

część druga „jest szczególnie dramatyczna w Ameryce Łacińskiej i Azji, gdzie”
część trzecia „niektórzy międzynarodowi inwestorzy, przedsiębiorstwa i lokalne 

rządy ignorują uzasadnione obawy obywateli; odnotowuje, że 
w wielu przypadkach do konfliktów i łamania praw dochodzi 
w kontekście nierówności ekonomicznej i wykluczenia społecznego; 
potępia prześladowania sądowe i kryminalizację działaczy na rzecz 
środowiska w regionie Amazonii, gdzie wrasta liczba ataków, 
zabójstw oraz przypadków prześladowania działaczy na rzecz 
środowiska;”

część czwarta„potępia zwiększoną liczbę ataków na działaczy na rzecz ochrony 
środowiska w Hondurasie i prześladowań tych działaczy oraz 
niedawne zabójstwa działaczy na rzecz ochrony środowiska z 
Guapinol; zauważa, że w ciągu trzech ostatnich lat odnotowano 
578 przypadków zabójstw obrońców praw środowiskowych, praw 
do ziemi oraz praw ludów tubylczych; podkreśla, że Filipiny 
systematycznie zajmują czołową pozycję na liście krajów, w 
których działalność obrońcy praw środowiskowych obarczona jest 
największym ryzykiem; ”

część piąta „z uwagi na powagę naruszeń praw człowieka w tym kraju ponawia 
apel do Komisji, by wobec braku istotnej poprawy i gotowości do 
współpracy ze strony władz filipińskich wszczęła procedurę mogącą 
doprowadzić do czasowego wycofania ogólnego systemu 
preferencji taryfowych plus (GSP+);”
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ust. 34
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „jest formą wolności wypowiedzi a 
informacje”

część druga te słowa

ust. 36
część 
pierwsza

„wzywa Komisję, aby zwróciła szczególną uwagę na zróżnicowane 
potrzeby ochrony kobiet broniących praw człowieka oraz uznała ich 
rolę jako istotnego czynnika zmian, w szczególności w działaniach 
na rzecz klimatu; podkreśla w tym kontekście potrzebę wspierania 
budowania zdolności i roli kobiet w edukowaniu i promowaniu 
zmian, a także zapewnienia odpowiedniego finansowania dla tych 
organizacji; przypomina, jak często kobiety będące 
przywódczyniami społeczności i działaczkami na rzecz środowiska 
padają ofiarami represji, a nawet zabójstw, jak miało to miejsce w 
przypadku walecznych działaczek nominowanych i 
wyselekcjonowanych do przyznawanej przez Parlament Europejski 
Nagrody im. Sacharowa za wolność myśli,”

część druga „ tj. Marielle Franco z Brazylii, zamordowanej w 2018 r. i Berty 
Cáceres z Hondurasu, zamordowanej w 2016 r.;”

ust. 43
część 
pierwsza

„przypomina, że zgodnie z deklaracją ONZ o obrońcach praw 
człowieka państwa muszą chronić obrońców różnorodności 
biologicznej jako obrońców praw człowieka; wyraża zadowolenie z 
projektu traktatów międzynarodowych, takich jak umowa z 
Escazú,”

część druga „która jest kluczowym instrumentem dla Ameryki Łacińskiej i 
Karaibów – regionu, w którym odnotowano najwięcej zabójstw 
obrońców praw człowieka zajmujących się kwestiami środowiska;”

30. Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie 
Cyberbezpieczeństwa ***II

Zalecenie do drugiego czytania: Rasmus Andresen (A9-0166/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Przyjęcie bez głosowania



P9_PV(2021)05.18-21(VOT)_PL.docx 53 PE 693.185

31. Program Fiscalis na rzecz współpracy w dziedzinie 
opodatkowania na lata 2021–2027 ***II

Zalecenie do drugiego czytania: Sven Giegold (A9-0167/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Przyjęcie bez głosowania

32. Odwrócenie tendencji demograficznych w regionach UE za 
pomocą instrumentów polityki spójności

Sprawozdanie: Daniel Buda (A9-0061/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji (całość 
tekstu)

gi + 633, 16, 45

33. Wpływ przepisów unijnych na swobodny przepływ 
pracowników i usług: wewnątrzunijna mobilność zawodowa 
jako narzędzie dopasowania umiejętności do potrzeb rynku

Sprawozdanie: Radan Kanev (A9-0066/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Alternatywny 
projekt rezolucji

1 ID gi - 83, 598, 13

gp

1/gi + 628, 50, 18

Ust. 16 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 401, 196, 99

gp

1/gi + 554, 99, 43

Ust. 27 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 615, 24, 56
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

gp

1/gi + 539, 83, 73

Ust. 41 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 353, 328, 15

gp

1/gi + 550, 72, 74

Motyw D ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 423, 157, 114

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 516, 79, 99

Wnioski o głosowanie podzielone
posłowie:
ust. 16
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „wzywa Komisję do ustanowienia 
jasnych wskaźników ilościowych i jakościowych do celów 
europejskiego semestru i publikacji zaleceń dla poszczególnych 
krajów, aby monitorować wdrażanie i egzekwowanie przepisów 
dotyczących swobodnego przepływu pracowników;”

część druga te słowa

ust. 27
część 
pierwsza

„wzywa Komisję, aby przedstawiła możliwie jak najszybciej nowe 
strategiczne ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na 
okres po 2020 r. oraz zobowiązała się do wyeliminowania zgonów 
związanych z pracą do 2030 r.; apeluje do Komisji o przedstawienie 
wniosków dotyczących dyrektywy w sprawie stresu związanego 
z pracą i zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, dyrektywy 
w sprawie dobrego samopoczucia psychicznego w miejscu pracy 
oraz strategii UE w zakresie zdrowia psychicznego w celu ochrony 
wszystkich pracowników w miejscu pracy;”

część druga „apeluje ponadto do Komisji o przedstawienie ambitniejszego 
przeglądu dyrektywy w sprawie czynników rakotwórczych lub 
mutagenów oraz o włączenie wartości dopuszczalnych dla co 
najmniej 50 substancji do dyrektywy w sprawie narażenia na 
działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy; 
apeluje o włączenie do tej dyrektywy substancji o szkodliwym 
wpływie na układ rozrodczy;”

ust. 41
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słowa: „prawne”

część druga to słowo
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motyw D
część 
pierwsza

„mając na uwadze, że swobodny przepływ pracowników i usług 
powinien być zgodny z zasadami zapisanymi w Europejskim filarze 
praw socjalnych;”

część druga „mając na uwadze, że zobowiązanie Unii do realizacji Agendy 2030 
i celów zrównoważonego rozwoju ONZ, Europejskiego Zielonego 
Ładu oraz strategii na rzecz równouprawnienia płci, w tym ochrony 
i promowania sprawiedliwych wynagrodzeń, równouprawnienia płci 
oraz godnych warunków pracy i zatrudnienia, musi być wpisane w 
główny nurt wszystkich strategii politycznych dotyczących rynku 
wewnętrznego, zapewniając tym samym należyte uwzględnienie 
kwestii społecznych i środowiskowych;”

34. Przyspieszanie postępu i zwalczanie nierówności, tak aby 
AIDS przestał być zagrożeniem dla zdrowia publicznego do 
2030 r.

Projekt rezolucji: B9-0263/2021

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0263/2021
(komisja DEVE)

gp

1/gi + 580, 24, 91

2/gi + 516, 94, 62

3/gi + 652, 25, 19

4/gi + 527, 68, 79

Ust. 7 ust. pierwotny 
tekst

5/gi + 560, 22, 92

gp

1/gi + 668, 13, 14

2/gi + 504, 85, 106

Ust. 8 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 668, 14, 12

gp

1/gi + 629, 25, 42

Ust. 9 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 591, 58, 25



P9_PV(2021)05.18-21(VOT)_PL.docx 56 PE 693.185

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

3/gi + 533, 98, 62

4/gi + 650, 27, 19

5/gi + 581, 26, 89

6/gi + 515, 95, 61

7/gi + 617, 16, 63

8/gi + 541, 68, 87

9/gi + 655, 16, 25

Ust. 14 2 The Left gi + 293, 284, 119

gp

1/gi + 672, 15, 9

Ust. 17 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 530, 102, 42

gp

1/gi + 623, 14, 59

2/gi + 585, 5, 106

Ust. 21 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 644, 29, 22

Ust. 22 1 PPE gi - 312, 349, 35

gp

1/gi + 624, 57, 15

Motyw G ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 524, 107, 65

gp

1/gi + 629, 39, 27

Motyw J ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 499, 112, 84

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 468, 63, 162

Wnioski o głosowanie odrębne
ECR: ust. 7

Wnioski o głosowanie podzielone
PPE:
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ust. 7
część 
pierwsza

„zwraca się do Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, Komisji i 
państw członkowskich, aby wykorzystały wdrażanie planu działania 
UE dotyczącego praw człowieka i trzeciego planu działania w 
sprawie równości płci do zajęcia się przyczynami HIV/AIDS 
związanymi z prawami człowieka i nierównością płci poprzez 
priorytetowe potraktowanie walki z stygmatyzacją i dyskryminacją, 
przemocą seksualną i przemocą ze względu na płeć, penalizacją 
stosunków między osobami tej samej płci oraz innymi represyjnymi 
i dyskryminacyjnymi przepisami i strategiami politycznymi, co 
przyczyni się do powszechnego dostępu do praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego” z wyjątkiem słów: „praw i”

część druga „praw i”
część trzecia „do wysokiej jakości edukacji”
część czwarta„w tym” i „wszechstronnej”
część piąta „edukacji seksualnej” i „równej i przystępnej cenowo opieki 

zdrowotnej, dostępu do rynku pracy oraz udziału społeczności 
dotkniętych problemem we wszystkich sferach życia publicznego;”

ust. 8
część 
pierwsza

„apeluje do Komisji i państw członkowskich o współpracę z krajami 
partnerskimi”

część druga „w celu wprowadzenia obowiązkowej wszechstronnej edukacji 
seksualnej do krajowych planów edukacyjnych, aby”

część trzecia „zapobiegać rozprzestrzenianiu się AIDS i innych chorób 
przenoszonych drogą płciową, zwłaszcza w krajach o najwyższym 
wskaźniku zakażeń;”

ust. 21
część 
pierwsza

„apeluje do Komisji i państw członkowskich o promowanie 
inwestycji w gromadzenie danych w czasie rzeczywistym, o 
opracowanie solidnej listy potencjalnej diagnostyki, leczenia i 
szczepionek – przystępnych cenowo, dostępnych i 
uwzględniających aspekt płci – w przypadku HIV i innych chorób 
zakaźnych związanych z ubóstwem oraz zaniedbanych chorób 
zakaźnych, a także o zwiększenie regionalnych i 
międzyregionalnych zdolności i współpracy w dziedzinie nauki, 
badań naukowych i innowacji; wzywa UE, aby udzieliła 
szczególnego wsparcia krajom rozwijającym się, zwłaszcza”

część druga „krajom najsłabiej rozwiniętym, w skutecznym wdrażaniu 
elastycznych rozwiązań na potrzeby ochrony zdrowia publicznego 
przewidzianych w porozumieniu TRIPS, zwłaszcza obowiązkowych 
licencji i importu równoległego, oraz”

część trzecia „by optymalnie wykorzystywała mechanizmy dobrowolnego 
licencjonowania i dzielenia się technologiami z myślą o osiągnięciu 
celów w zakresie zdrowia publicznego i nalegała, aby 
wielonarodowe koncerny farmaceutyczne włączyły kraje 
rozwijające się o średnim dochodzie do takich mechanizmów oraz 
oferowały w nich przystępne cenowo leczenie HIV; w szerszym 
ujęciu zachęca do oddzielenia wydatków na badania i rozwój od 
cen leków, na przykład poprzez wykorzystanie puli patentów, 
otwartych badań, grantów i dotacji, aby zapewnić wszystkim 
potrzebującym łatwy dostęp do leczenia po przystępnych cenach;”
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motyw G
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „oraz do usług”

część druga te słowa

motyw J
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „obowiązkowa kompleksowa”

część druga te słowa

ECR, PPE:
ust. 9
część 
pierwsza

„przypomina, że zdrowie stanowi niezbędny warunek rozwoju 
społecznego; zwraca się do Komisji, aby w strategii UE dotyczącej 
Afryki priorytetowo potraktowała zdrowie, co oznacza mobilizację 
dodatkowych funduszy publicznych w celu zagwarantowania 
powszechnego zabezpieczenia zdrowotnego, w tym w obszarze”

część druga „praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego” z wyjątkiem słów: 
„praw i”

część trzecia to słowo
część czwarta„HIV, gruźlicy i malarii, a także skupienie się na globalnych 

badaniach i rozwoju w dziedzinie zdrowia, zacieśnienie współpracy 
UE–Afryka dotyczącej badań zdrowotnych i innowacji oraz wspólne 
zwiększanie afrykańskich i europejskich zdolności produkcyjnych w 
odniesieniu do produktów zdrowotnych, sprzętu i leków; podkreśla, 
że pomoc rozwojowa powinna przede wszystkim mieć na celu 
zapewnienie „horyzontalnego” powszechnego systemu opieki 
zdrowotnej poprzez całościowe podejście oparte na prawach, które 
w pełni uwzględnia wiele wymiarów zdrowia ”

część piąta „(z silnym powiązaniem z płcią, bezpieczeństwem żywnościowym i 
żywieniowym, wodą i warunkami sanitarnymi, kształceniem i 
ubóstwem), zgodnie z podejściem „Jedno zdrowie”; apeluje w 
szczególności o promowanie inwestycji w zintegrowane prawa 
związane z HIV oraz zdrowiem i prawami seksualnymi i 
reprodukcyjnymi” z wyjątkiem słów: „praw i”

część szósta to słowo
część siódma „ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i dziewcząt, osób 

świadczących usługi seksualne,”
część ósma „osób transpłciowych”
część 
dziewiąta

„osób używających środków odurzających drogą iniekcji, osób w 
zakładach karnych i innych grup szczególnie wrażliwych;”

ust. 17
część 
pierwsza

„apeluje do Komisji o współpracę z państwami członkowskimi i 
partnerami, aby wspierać usługi odpowiadające potrzebom 
kluczowych społeczności i innych priorytetowych grup stojących 
przed wyjątkowymi wyzwaniami w dostępie do świadczeń 
dotyczących HIV,”

część druga „w tym poprzez udzielanie młodym ludziom przyjaznych dla nich 
świadczeń w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego;”
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35. Jeńcy wojenni po ostatnim konflikcie między Armenią a 
Azerbejdżanem

Projekty rezolucji: B9-0277/2021, B9-0278/2021, B9-0279/2021, B9-0280/2021, 
B9-0281/2021, B9-0288/2021

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0277/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, posłowie)

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 607, 27, 54

Projekty rezolucji grup politycznych

B9-0277/2021 The Left gi ↓

B9-0278/2021 Verts/ALE gi ↓

B9-0279/2021 S&D gi ↓

B9-0280/2021 ECR gi ↓

B9-0281/2021 Renew gi ↓

B9-0288/2021 PPE gi ↓

Różne
François-Xavier Bellamy i Ivan Štefanec (grupa PPE) również poparli projekt 
rezolucji B9-0288/2021 oraz wspólny projekt rezolucji RC-B9-0277/2021.
Charlie Weimers (grupa ECR) również poparł projekt rezolucji B9-0280/2021.

36. Sytuacja na Haiti

Projekty rezolucji: B9-0282/2021, B9-0283/2021, B9-0284/2021, B9-0285/2021, 
B9-0286/2021, B9-0287/2021

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0282/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, posłowie)

Ust. 16 ust. pierwotny 
tekst

gi + 538, 99, 56

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 639, 23, 31

Projekty rezolucji grup politycznych
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

B9-0282/2021 The Left gi ↓

B9-0283/2021 Verts/ALE gi ↓

B9-0284/2021 S&D gi ↓

B9-0285/2021 Renew gi ↓

B9-0286/2021 ECR gi ↓

B9-0287/2021 PPE gi ↓

Wnioski o głosowanie odrębne
The Left: ust. 16

Różne
Ivan Štefanec (grupa PPE) również poparł projekt rezolucji B9-0287/2021 oraz 
wspólny projekt rezolucji RC-B9-0282/2021.

37. Sytuacja w Czadzie

Projekty rezolucji: B9-0289/2021, B9-0290/2021, B9-0291/2021, B9-0292/2021, 
B9-0293/2021, B9-0294/2021, B9-0295/2021

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0290/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, posłowie)

Ust. 1 8 ID gi - 81, 591, 17

1 The Left gi - 127, 547, 19Ust. 2

9 ID gi - 105, 532, 53
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Ust. 6 2 The Left gi - 61, 627, 5

Ust. 8 3 The Left gi - 119, 557, 17

Ust. 9 4 The Left gi - 124, 543, 26

Po ust. 9 5 The Left gi - 118, 550, 25

Ust. 10 10 ID gi - 92, 550, 49

Po ust. 11 11 ID gi - 302, 366, 10

Ust. 12 7 PPE gi + 423, 260, 10

Ust. 14 6 The Left gi - 164, 489, 40

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 635, 27, 31

Projekty rezolucji grup politycznych

B9-0289/2021 The Left gi ↓

B9-0290/2021 Verts/ALE gi ↓

B9-0291/2021 ID gi ↓

B9-0292/2021 S&D gi ↓

B9-0293/2021 Renew gi ↓

B9-0294/2021 ECR gi ↓

B9-0295/2021 PPE gi ↓

Różne
Ivan Štefanec (grupa PPE) również poparł projekt rezolucji B9-0295/2021 oraz 
wspólny projekt rezolucji RC-B9-0290/2021. György Hölvényi (grupa PPE) 
również poparł wspólny projekt rezolucji RC-B9-0290/2021.
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38. Ochrona środowiska – rozporządzenie w sprawie konwencji z 
Aarhus ***I

Sprawozdanie: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej – 
głosowanie łączne

1-4
6-9

11-22
25-26
28-30
32-35

komisja gi + 554, 105, 34

gp

1/gi + 552, 126, 14

Poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej – 
głosowanie 

odrębne

24 komisja

2/gi + 505, 174, 13

Poprawki do rozporządzenia (WE) nr 1367/2006

23 komisja gi + 567, 92, 33Art. 2 ust. 1 lit. g)

40 ECR gi ↓

Art. 4 ust. 2, po 
lit. a)

46 Verts/ALE gi - 145, 521, 27

Art. 4 ust. 2 lit. b) 45 Verts/ALE gi - 160, 503, 30

38s ID gi - 130, 557, 4Art. 10 ust. 1 
akapit 2

27 komisja gi + 551, 132, 10

Art. 10 ust. 2 42 ECR gi - 153, 536, 4

Art. 11 ust. 1 39 ID gi - 143, 545, 3

41 ECR gi - 154, 536, 3Po art. 11

31 komisja gi + 628, 61, 4

Poprawki do motywów

43 Verts/ALE gi - 138, 509, 46Po motywie 4

5 komisja gi + 561, 127, 5
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Motyw 8 36s ID gi - 130, 557, 4

37 ID gi - 131, 552, 8Motyw 10

10 komisja gi + 633, 50, 10

Po motywie 12 47 Verts/ALE gi - 152, 485, 56

Wniosek Komisji Europejskiej gi + 553, 62, 78

Wnioski o głosowanie podzielone
ECR:
poprawka 24
część 
pierwsza

W art. 2 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany: «2. Akty 
administracyjne i zaniechania administracyjne nie obejmują 
środków lub zaniechań instytucji lub organów Wspólnoty 
działających jako administracyjny organ odwoławczy, w ramach: a) 
artykułów 81 i 82 Traktatu [art. 101 i 102 TFUE] (w tym zasady 
fuzji); b) artykułów 226 i 228 Traktatu [art. 258 i 260 TFUE] 
(postępowanie w sprawie naruszenia prawa wspólnotowego); c) 
artykułu 195 Traktatu [art. 228 TFUE] (postępowanie prowadzone 
przez Rzecznika Praw Obywatelskich); d) artykułu 280 Traktatu 
[art. 325 TFUE] (postępowanie prowadzone przez OLAF); da) 
artykułów 86 i 87 [artykułów 106 i 107 traktatu TFUE] (reguły 
konkurencji)”

część druga db) Nie później niż ... [18 miesięcy od daty przyjęcia niniejszego 
rozporządzenia] Komisja przyjmie wytyczne ułatwiające ocenę 
zgodności pomocy państwa z odpowiednimi przepisami Unii 
dotyczącymi środowiska, i wskaże w tych wytycznych, jakie 
informacje państwa członkowskie muszą przekazać, gdy zgłaszają 
Komisji pomoc państwa. »”

Różne
Poprawkę 44 anulowano.

39. Chińskie kontrsankcje wobec organów UE oraz posłów do PE i 
do parlamentów państw członkowskich

Projekty rezolucji: B9-0269/2021, B9-0270/2021, B9-0271/2021, B9-0273/2021, 
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B9-0274/2021, B9-0275/2021

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0269/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, posłowie)

Przed ust. 1 4 The Left gi - 65, 612, 13

Ust. 1 15 The Left gi - 31, 621, 37

5 The Left gi - 27, 613, 50

6 The Left gi - 27, 632, 31

7 The Left gi - 26, 625, 39

Po ust. 1

8 The Left gi - 69, 608, 13

9 The Left gi - 42, 635, 13

16 The Left gi - 32, 628, 30

Po ust. 2

17 The Left gi - 34, 612, 44

Po ust. 4 18 The Left gi - 69, 606, 15

Ust. 11 19 The Left gi - 35, 621, 34

Po ust. 11 10 The Left gi - 107, 494, 89

Ust. 12 20 The Left gi - 37, 626, 27

Ust. 16 21s The Left gi - 80, 606, 4

Ust. 17 22 The Left gi - 34, 614, 42

Po motywie B 1 The Left gi - 23, 623, 44

2 The Left gi - 15, 629, 45Po motywie C

3 The Left gi - 27, 619, 44

Motyw G 11 The Left gi - 38, 608, 44

Po motywie G 12 The Left gi - 23, 644, 23

13 The Left gi - 24, 626, 40Motyw H

14 The Left gi - 33, 619, 38

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 599, 30, 58
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Projekty rezolucji grup politycznych

B9-0269/2021 S&D gi ↓

B9-0270/2021 The Left gi ↓

B9-0271/2021 Verts/ALE gi ↓

B9-0273/2021 Renew gi ↓

B9-0274/2021 ECR gi ↓

B9-0275/2021 PPE gi ↓

Różne
Marco Campomenosi, Anna Cinzia Bonfrisco, Susanna Ceccardi i Marco Zanni 
(grupa ID) również poprali wspólny projekt rezolucji RC-B9-0269/2021.

40. Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland 
Limited, Maximillian Schrems (“Schrems II”) - Sprawa C-
311/18

Projekty rezolucji: B9-0267/2021

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0267/2021
(komisja LIBE)

1 PPE gi - 291, 383, 19

gp

1/gi + 559, 24, 110

Ust. 4

ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 382, 299, 12

gp

1/gi + 587, 52, 54

2/gi + 378, 270, 45

Ust. 19 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 667, 1, 25
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Ust. 20 ust. pierwotny 
tekst

gi + 387, 293, 13

Ust. 30 ust. pierwotny 
tekst

gi + 589, 45, 59

gp

1/gi + 556, 36, 101

Ust. 31 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 562, 45, 86

Motyw A ust. pierwotny 
tekst

gi + 624, 52, 17

Motyw E ust. pierwotny 
tekst

gi + 480, 183, 30

Motyw L ust. pierwotny 
tekst

gi + 600, 46, 47

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 541, 1, 151

Wnioski o głosowanie odrębne
PPE: ust. 20
The Left: ust. 30; motywy A, E, L
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Wnioski o głosowanie podzielone
PPE:
ust. 4
część 
pierwsza

„jest zawiedziony, że irlandzki inspektor ochrony danych, zamiast 
podjąć decyzję w ramach swoich uprawnień na podstawie art. 4 
decyzji 2010/87/UE i art. 58 RODO, wszczął przeciwko 
Maximilianowi Schremsowi i Facebookowi postępowanie przed 
Sądem Najwyższym w Irlandii; przypomina jednak, że inspektor 
ochrony danych skorzystał z drogi prawnej umożliwiającej organom 
ochrony danych zgłaszanie sędziemu krajowemu wątpliwości co do 
ważności decyzji wykonawczej Komisji w celu wystąpienia do TSUE 
z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym; jest 
głęboko zaniepokojony, że irlandzki inspektor ochrony danych – 
organ wiodący w tych sprawach – nie rozpatrzył jeszcze szeregu 
skarg na naruszenia RODO złożonych 25 maja 2018 r., czyli w dniu, 
w którym RODO zaczęło obowiązywać, a także innych skarg od 
organizacji ochrony prywatności i grup konsumentów; jest 
zaniepokojony, że inspektor ochrony danych interpretuje termin 
„niezwłocznie” zawarty w art. 60 ust. 3 RODO – wbrew intencji 
ustawodawców – jako okres dłuższy niż kilka miesięcy; jest 
zaniepokojony, że organy nadzorcze nie podjęły czynnych działań 
na mocy art. 61 i 66 RODO, aby zmusić inspektora ochrony danych 
do wywiązania się z obowiązków wynikających z RODO;”

część druga „jest również zaniepokojony niedostatkiem specjalistów w 
dziedzinie technologii pracujących dla inspektora ochrony danych 
oraz wykorzystaniem przestarzałych systemów; wyraża ubolewanie 
z powodu konsekwencji nieudanej próby przeniesienia kosztów 
postępowania sądowego przez inspektora ochrony danych na 
pozwanego, co miałoby masowy efekt odstraszający; wzywa 
Komisję do wszczęcia wobec Irlandii postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z 
niewłaściwym egzekwowaniem RODO;”
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ust. 19
część 
pierwsza

„ubolewa nad faktem, że mimo licznych apeli Parlamentu do 
Komisji, zawartych w rezolucjach z lat 2016, 2017 i 2018, o 
podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia pełnej 
zgodności Tarczy Prywatności z RODO i Kartą praw podstawowych 
Unii Europejskiej, Komisja nie podjęła działań zgodnie z art. 45 ust. 
5 RODO;”

część druga „wyraża ubolewanie, że Komisja zignorowała apele Parlamentu o 
zawieszenie Tarczy Prywatności do czasu, aż władze USA spełnią jej 
warunki, w których to apelach podkreślano ryzyko unieważnienia 
Tarczy Prywatności przez TSUE;”

część trzecia „przypomina, że problemy z funkcjonowaniem Tarczy Prywatności 
były wielokrotnie podnoszone przez Grupę Roboczą Art. 29 i 
EROD;”

The Left:
ust. 31
część 
pierwsza

„wzywa Komisję, aby nie przyjmowała żadnych nowych decyzji 
stwierdzających odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do USA, 
o ile nie zostaną wprowadzone znaczące reformy, w szczególności 
dla celów bezpieczeństwa narodowego i wywiadu, które można 
osiągnąć poprzez jasną, trwałą pod względem prawnym, 
wykonalną i niedyskryminacyjną reformę amerykańskich przepisów 
i praktyk; w związku z tym ponownie podkreśla znaczenie solidnych 
zabezpieczeń w zakresie dostępu władz publicznych do danych 
osobowych;”

część druga „wzywa Komisję, by wcieliła w życie swoje „ambicje geopolityczne” 
narzucenia USA i innym państwom trzecim ochrony danych 
osobowych zasadniczo równoważnej ochronie obowiązującej w UE;”

41. Prawo Parlamentu do informacji na temat bieżącej oceny 
krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności

Projekt rezolucji: B9-0276/2021

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0276/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

Projekt rezolucji 
(całość tekstu)

gi + 602, 35, 56
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Różne
Alexandra Geese (grupa Verts/ALE) również poparła projekt rezolucji B9-
0276/2021.

42. Wstępne sprawozdanie w sprawie Agencji Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej

Wstępne sprawozdanie: Lukas Mandl (A9-0058/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Ust. 3 4 ECR gi - 152, 528, 14

Ust. 4 ppkt iii 1
2s

The Left gi - 49, 635, 9

Ust. 4 ppkt iii, po 
akapicie 2

5 ECR gi - 109, 560, 25

Motyw A 3 ECR gi - 149, 532, 13

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 529,145,17

43. Odpowiedzialność przedsiębiorstw za szkody w środowisku

Sprawozdanie: Antonius Manders (A9-0112/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji 
(całość tekstu)

gi + 536, 121, 36
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44. Nowe sposoby legalnej migracji zarobkowej

Sprawozdanie: Sylvie Guillaume (A9-0143/2021)

Przedmiot Po
pr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Alternatywny projekt 
rezolucji

1 ID gi - 141, 534, 15

Projekt rezolucji (komisja LIBE)
(całość tekstu)

gi + 495, 163, 32

45. Cyfrowa przyszłość Europy: jednolity rynek cyfrowy i 
wykorzystywanie AI z korzyścią dla europejskich 
konsumentów

Sprawozdanie: Deirdre Clune (A9-0149/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

gp

1/gi + 674, 16, 4

Ust. 9 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 546, 120, 28

gp

1/gi + 676, 10, 8

Ust. 11 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 544, 144, 6

gp

1/gi + 667, 21, 6

Ust. 12 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 381, 309, 4

gp

1/gi + 677, 8, 9

Ust. 26 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 512, 176, 6

gpUst. 35 ust. pierwotny 
tekst

1/gi + 673, 14, 7
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

2/gi + 638, 50, 5

Ust. 39 2 The Left gi - 317, 367, 10

Po ust. 52 3 The Left gi - 226, 409, 59

gp

1/gi + 676, 7, 11

Ust. 54 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 388, 276, 30

Ust. 62 4 The Left gi - 87, 559, 48

gp

1/gi + 665, 19, 10

Ust. 70 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 487, 118, 89

Po umocowaniu 
31

1 The Left gi - 283, 334, 77

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 571, 17, 105

Wnioski o głosowanie podzielone
Verts/ALE:
ust. 9
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słowa: „konkurencyjny”

część druga to słowo

ust. 11
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „w stosownych przypadkach” i „w 
zależności od różnych sytuacji lub kontekstu”

część druga te słowa

ust. 70
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „również zawierać rozdział poświęcony 
bezpieczeństwu danych oraz ochronie danych użytkowników i 
konsumentów, aby”

część druga te słowa

The Left:
ust. 12
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „usuwała wszelkie nieuzasadnione 
bariery i zbędne wymogi administracyjne,”

część druga te słowa
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ust. 26
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „w stosownych przypadkach”

część druga te słowa

ust. 35
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „bezpieczeństwa, ochrony,”

część druga te słowa

ust. 54
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „(w stosownych przypadkach)”

część druga te słowa

Różne
Emmanuel Maurel (grupa The Left) również poparł poprawkę 3.

46. Odpowiednia ochrona danych osobowych przez Zjednoczone 
Królestwo

Projekty rezolucji: B9-0268/2021, B9-0272/2021

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0268/2021
(PPE, ECR)

Projekt rezolucji 
(całość tekstu)

PPE, ECR gi - 335, 350, 8

Projekt rezolucji B9-0272/2021
(komisja LIBE)

Ust. 1 10 PPE gi - 334, 353, 7

Ust. 2 11 PPE gi - 322, 369, 3

Po ust. 2 12 PPE gi - 338, 351, 5

Ust. 3 13 PPE gi - 339, 345, 10

14 PPE gi - 335, 349, 10Ust. 5

ust. pierwotny 
tekst

gi + 355, 326, 13

15 PPE gi - 327, 360, 7Ust. 6

ust. pierwotny 
tekst

gi + 363, 322, 9
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Ust. 7 16 PPE gi - 326, 358, 10

Ust. 9 17 PPE gi + 330, 324, 40

Ust. 10 18 PPE gi - 332, 348, 14

gp

1/gi + 541, 93, 60

2/gi + 353, 331, 10

Ust. 11 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 603, 85, 6

Ust. 12 19 PPE gi - 300, 357, 37

Ust. 14 20 PPE gi + 337, 320, 37

Ust. 16 ust. pierwotny 
tekst

gi + 365, 286, 43

gp

1/gi + 584, 102, 8

2/gi + 355, 263, 76

Ust. 18 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 679, 7, 8

21 PPE gi - 338, 349, 7Ust. 19

ust. pierwotny 
tekst

gi + 355, 321, 18

22 PPE gi - 321, 355, 18

gp

1/gi + 535, 122, 37

Ust. 20

ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 355, 295, 44

gp

1/gi + 586, 72, 36

Ust. 21 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 364, 317, 13
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Ust. 22 ust. pierwotny 
tekst

gi + 359, 316, 19

23 PPE gi - 331, 352, 11Ust. 23

ust. pierwotny 
tekst

gi + 353, 329, 12

Ust. 25 24 PPE gi - 327, 350, 17

25 PPE gi + 336, 320, 38

gp

1/gi ↓

2/gi ↓

Ust. 29

ust. pierwotny 
tekst

3/gi ↓

Ust. 31 26 PPE gi + 332, 327, 35

Ust. 32 27 PPE gi - 328, 330, 36

Ust. 33 28 PPE gi - 309, 352, 33

29 PPE gi - 323, 350, 20Po ust. 33

30 PPE gi + 318, 314, 61

31 PPE gi - 335, 348, 10Ust. 34

ust. pierwotny 
tekst

gi + 344, 337, 12

32 PPE gi - 336, 342, 15Ust. 35

ust. pierwotny 
tekst

gi + 349, 334, 10
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Ust. 36 ust. pierwotny 
tekst

gi + 338, 335, 20

Ust. 37 ust. pierwotny 
tekst

gi + 355, 327, 11

Ust. 40 33 PPE gi - 315, 363, 15

Umocowanie 1 1 PPE gi + 549, 135, 9

Umocowanie 21 2 PPE gi + 662, 22, 8

Umocowanie 22 ust. pierwotny 
tekst

gi + 367, 315, 10

Motyw A 3 PPE gi + 407, 279, 6

4 PPE gi + 556, 90, 46

5 PPE gi + 388, 297, 7

Po motywie B

6 PPE gi + 599, 88, 5

7 PPE gi - 335, 346, 11Motyw C

ust. pierwotny 
tekst

gi + 349, 333, 10

gp

1/gi + 349, 326, 17

Motyw D ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 608, 8, 76

Motyw G ust. pierwotny 
tekst

gi + 355, 321, 16

8 PPE gi + 458, 195, 39Po motywie G

9 PPE gi + 346, 334, 12

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 344, 311, 28

Wnioski o głosowanie odrębne
ECR: ust. 5, 16, 22, 23, 34, 35, 36; motyw G
PPE: ust. 6, 16, 19, 34, 36, 37; umocowanie 22; motyw C
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Wnioski o głosowanie podzielone
PPE:
ust. 11
część 
pierwsza

„ponownie wyraża poważne zaniepokojenie stosowanym w polityce 
imigracyjnej Zjednoczonego Królestwa odstępstwem odnoszącym 
się do praw osób, których dane dotyczą;”

część druga „przypomina swoje stanowisko, zgodnie z którym odstępstwo 
dotyczące przetwarzania danych osobowych do celów 
imigracyjnych przewidziane w brytyjskiej ustawie o ochronie 
danych musi zostać zmienione przed wydaniem ważnej decyzji 
stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, co Parlament już 
wielokrotnie wyrażał np. w rezolucji z 12 lutego 2020 r. w sprawie 
propozycji mandatu dotyczącego negocjacji w sprawie nowego 
partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i 
Irlandii Północnej[22] oraz w opinii Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z 5 lutego 2021 r.;”

część trzecia „wzywa Komisję, aby dążyła do zniesienia odstępstwa 
imigracyjnego lub zapewniła jego reformę, tak by to odstępstwo i 
jego stosowanie dawało wystarczające zabezpieczenia osobom, 
których dane dotyczą, i nie naruszało standardów oczekiwanych od 
państw trzecich;”

ust. 18
część 
pierwsza

„podkreśla, że ustawa z 2018 r. o wystąpieniu z Unii Europejskiej 
stanowi, iż orzecznictwo TSUE wydane przed zakończeniem okresu 
przejściowego stanie się „utrzymanymi przepisami prawa UE”, więc 
tym samym będzie prawnie wiążące dla Zjednoczonego Królestwa; 
zwraca uwagę, że przy ocenie adekwatności innych państw trzecich 
Zjednoczone Królestwo jest związane zasadami i warunkami 
określonymi w wyrokach TSUE w sprawach Schrems I i Schrems II;”

część druga „jest jednak zaniepokojony, że sądy Zjednoczonego Królestwa nie 
będą już stosowały Karty;”

część trzecia „zwraca uwagę, że Zjednoczone Królestwo nie podlega już 
jurysdykcji TSUE, który jest najwyższą instancją dokonującą 
wykładni Karty;”

ust. 20
część 
pierwsza

„jest zaniepokojony tym, że Zjednoczone Królestwo przyznało sobie 
prawo do oświadczenia, że inne państwa lub terytoria trzecie 
zapewniają odpowiednią ochronę danych niezależnie od tego, czy 
UE uważa dane państwo lub terytorium trzecie za zapewniające 
taką ochronę; przypomina, że Zjednoczone Królestwo oświadczyło 
już, iż Gibraltar zapewnia taką ochronę, mimo że UE tego nie 
uczyniła;”

część druga „jest głęboko zaniepokojony, że status Zjednoczonego Królestwa w 
zakresie odpowiedniego stopnia ochrony prowadziłby w związku z 
tym do obchodzenia przepisów UE dotyczących przekazywania 
danych do państw lub terytoriów nie uznawanych za odpowiednie 
na mocy prawa UE;”



P9_PV(2021)05.18-21(VOT)_PL.docx 77 PE 693.185

ust. 21
część 
pierwsza

„odnotowuje, że 1 lutego 2021 r. Zjednoczone Królestwo przesłało 
wniosek w sprawie przystąpienia do Kompleksowego i 
Progresywnego Partnerstwa Transpacyficznego (CPTTP), w 
szczególności w celu „czerpania korzyści z nowoczesnych zasad 
handlu elektronicznego, które umożliwiają swobodny przepływ 
danych między członkami, usunięcie niepotrzebnych barier dla 
przedsiębiorstw [itd.]”; z niepokojem zauważa, że w przypadku 
ośmiu z jedenastu członków partnerstwa CPTTP Unia Europejska 
nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony;”

część druga „jest głęboko zaniepokojony ewentualnym dalszym 
przekazywaniem do tych państw danych osobowych obywateli i 
mieszkańców UE, jeżeli Zjednoczonemu Królestwu zostanie wydana 
decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony;”

ECR, PPE:
ust. 29
część 
pierwsza

„przypomina, że w swojej rezolucji z dnia 12 lutego 2020 r. 
Parlament Europejski podkreślił, że „Zjednoczone Królestwo nie 
może mieć bezpośredniego dostępu do danych z unijnych 
systemów informacyjnych ani uczestniczyć w strukturach 
zarządzania agencjami UE w obszarze wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, a przekazywanie Zjednoczonemu Królestwu 
informacji, w tym danych osobowych, powinno podlegać 
rygorystycznym zabezpieczeniom, kontroli i nadzorowi 
obejmującym poziom ochrony danych osobowych równoważny 
poziomowi zapewnianemu przez prawo UE”; jest zaniepokojony 
wadami i naruszeniami stwierdzonymi w sposobie, w jaki 
Zjednoczone Królestwo wdrożyło przepisy o ochronie danych, gdy 
było jeszcze państwem członkowskim UE;”

część druga „przypomina, że Zjednoczone Królestwo rejestrowało i prowadziło 
nielegalną kopię Systemu Informacyjnego Schengen; zwraca 
uwagę, że chociaż Zjednoczone Królestwo nie ma już dostępu do 
Systemu Informacyjnego Schengen, naruszenia te pokazują, że 
władzom Zjednoczonego Królestwa nie można było powierzać 
danych obywateli UE, gdy było ono jeszcze państwem 
członkowskim;”

część trzecia „w związku z tym ubolewa, że Komisja nie stanęła należycie na 
straży traktatów, gdyż nie wywarła wystarczającej presji na 
Zjednoczone Królestwo, aby pilnie rozwiązało ono te problemy w 
sposób odpowiedni i terminowy oraz wykazało, że można mu 
powierzyć przetwarzanie danych osobowych do celów 
zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań 
przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i 
wykonywania kar; jest w związku z tym zaniepokojony wymianą 
danych prowadzoną z organami ścigania Zjednoczonego Królestwa 
oraz zachowaniem przez Zjednoczone Królestwo dostępu do 
unijnych baz danych dotyczących egzekwowania prawa;”
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motyw D
część 
pierwsza

„mając na uwadze, że Komisja nie uwzględniła niektórych 
aspektów prawa lub praktyki Zjednoczonego Królestwa, czego 
skutkiem jest niespójność projektów decyzji wykonawczych z 
prawem UE;”

część druga „mając na uwadze, że zgodnie z art. 45 RODO Komisja, oceniając, 
czy poziom ochrony jest odpowiedni, uwzględnia w szczególności 
„(...) odpowiednie ustawodawstwo – zarówno ogólne, jak i 
sektorowe – w tym w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego, 
obrony, bezpieczeństwa narodowego i prawa karnego oraz dostępu 
organów publicznych do danych osobowych, a także wdrażanie 
takiego ustawodawstwa, zasady ochrony danych osobowych, 
zasady dotyczące wykonywania zawodu, środki bezpieczeństwa, w 
tym zasady dalszego przekazywania danych osobowych do 
kolejnego państwa trzeciego lub innej organizacji 
międzynarodowej, których przestrzega się w tym państwie lub w 
organizacji międzynarodowej, orzecznictwo” oraz „(...) 
międzynarodowe zobowiązania zaciągnięte przez dane państwo 
trzecie lub daną organizację międzynarodową lub inne obowiązki 
wynikające z prawnie wiążących konwencji lub instrumentów oraz z 
udziału w systemach wielostronnych lub regionalnych, w 
szczególności w dziedzinie ochrony danych osobowych”, co 
obejmuje umowy międzynarodowe w innych dziedzinach wiążące 
się z dostępem do danych lub wymianą informacji, a zatem 
wymaga oceny takich umów;”


