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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. Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, 
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych 
funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, 
Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na 
rzecz Zarządzania Granicami i Wiz na lata 2021–2027 ***II

Zalecenie do drugiego czytania: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A9-
0206/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Przyjęcie bez głosowania

2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Fundusz 
Spójności na lata 2021–2027 ***II

Zalecenie do drugiego czytania: Andrea Cozzolino (A9-0204/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Przyjęcie bez głosowania

3. Przepisy szczegółowe dotyczące celu „Europejska współpraca 
terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz instrumentów 
finansowania zewnętrznego na lata 2021–2027 ***II

Zalecenie do drugiego czytania: Pascal Arimont (A9-0205/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Przyjęcie bez głosowania
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4. Środki ochrony i egzekwowania mające zastosowanie na 
obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa 
Północno-Zachodniego Atlantyku (NAFO) ***I

Sprawozdanie: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Wstępne porozumienie

Wstępne 
porozumienie

18 komisja gi + 674, 2, 17

5. Płatności transgraniczne w Unii (ujednolicenie) ***I

Sprawozdanie: Karen Melchior (A9-0202/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie gi + 670, 1, 22

6. Przepisy i ogólne warunki regulujące wykonywanie funkcji 
Rzecznika Praw Obywatelskich

Sprawozdanie: Paulo Rangel (A9-0174/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji 
(całość tekstu)

gi + 623, 9, 61

7. Porozumienie między Unią a Królestwem Tajlandii 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 ***

Sprawozdanie: Heidi Hautala (A9-0180/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Procedura zgody gi + 638, 49, 6

8. Porozumienie między Unią Europejską a Republiką Indonezji 
dotyczące zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich 
kontyngentów taryfowych uwzględnionych w liście 
koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***

Zalecenie: Heidi Hautala (A9-0182/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Procedura zgody gi + 685, 3, 5

9. Porozumienie między Unią Europejską a Republiką 
Argentyńską dotyczące zmiany koncesji w odniesieniu do 
wszystkich kontyngentów taryfowych uwzględnionych w liście 
koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***

Zalecenie: Jordi Cañas (A9-0175/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Procedura zgody gi + 604, 52, 37

10. Wyzwania i szanse dla sektora rybołówstwa na Morzu 
Czarnym

Sprawozdanie: Ivo Hristov (A9-0170/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie gi + 598, 3, 92
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11. Znaczenie unijnej współpracy na rzecz rozwoju i pomocy 
humanitarnej w radzeniu sobie ze skutkami pandemii COVID-
19

Sprawozdanie: Hildegard Bentele, Norbert Neuser (A9-0151/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji 
(całość tekstu)

gi + 443, 40, 209

12. Europejskie prawo o klimacie ***I

Sprawozdanie: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Wniosek o odrzucenie wniosku Komisji

Odrzucenie 178 ID gi - 93, 559, 41

Wstępne porozumienie

Wstępne 
porozumienie

176 komisja gi + 442, 203, 51

Oświadczenie 
Komisji

177 komisja gi + 543, 136, 17

13. Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń 
Wielkiej Skali *

Sprawozdanie: Maria da Graça Carvalho (A9-0177/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie gi + 643, 9, 44
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14. Instrument pożyczkowy na rzecz sektora publicznego 
w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji ***I

Sprawozdanie: Johan Van Overtveldt, Henrike Hahn (A9-0195/2020)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Wstępne porozumienie

Wstępne 
porozumienie

2 komisja gi + 635, 35, 21

Wspólne 
oświadczenie

3 komisja gi + 625, 39, 27

15. Kontrole urzędowe zwierząt i produktów pochodzenia 
zwierzęcego w celu zapewnienia przestrzegania zakazu 
dotyczącego niektórych zastosowań środków 
przeciwdrobnoustrojowych ***I

Sprawozdanie: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej – 
głosowanie łączne

1-7 komisja gi + 683, 3, 6

Po art. 1 8=
10=
11=

PPE
posłowie
Renew

gi + 465, 206, 21

Wniosek Komisji gi + 687, 2, 2
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16. Sprawozdanie Komisji na temat praworządności za rok 2020

Sprawozdanie: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Gło
sow
ani
e

Gi/ge – uwagi

Alternatywny projekt 
rezolucji

1 ID gi - 147, 542, 4

Projekt rezolucji (komisja LIBE)
(całość tekstu)

gi + 509, 152, 28

17. Zdrowie seksualne i reprodukcyjne oraz prawa w tej 
dziedzinie w UE w kontekście zdrowia kobiet

Sprawozdanie: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Gło
sow
ani
e

Gi/ge – uwagi

1 ECR gi - 267, 402, 18Alternatywny projekt 
rezolucji

2 PPE gi - 288, 373, 18

Projekt rezolucji 
(komisja FEMM)

gp

1/gi + 463, 131, 83

Ust. 8 ust. pierwotn
y tekst

2/gi + 418, 175, 85

gp

1/gi + 476, 119, 92

Ust. 12 ust. pierwotn
y tekst

2/gi + 443, 191, 53
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Gło
sow
ani
e

Gi/ge – uwagi

Ust. 13 ust. pierwotn
y tekst

gi + 542, 86, 60

Ust. 14 ust. pierwotn
y tekst

gi + 656, 8, 24

Ust. 15; ust. pierwotn
y tekst

gi + 621, 29, 38

Ust. 17 ust. pierwotn
y tekst

gi + 558, 76, 53

Ust. 18 ust. pierwotn
y tekst

gi + 598, 61, 27

Ust. 19 ust. pierwotn
y tekst

gi + 416, 143, 117

Ust. 21 ust. pierwotn
y tekst

gi + 433, 69, 180

Ust. 23 ust. pierwotn
y tekst

gi + 559, 80, 49

Ust. 24 ust. pierwotn
y tekst

gi + 591, 17, 79

Ust. 25 ust. pierwotn
y tekst

gi + 581, 40, 66

Ust. 26 ust. pierwotn
y tekst

gi + 475, 152, 55

gp

1/gi + 575, 40, 69

Ust. 28 ust. pierwotn
y tekst

2/gi + 462, 61, 161



P9_PV(2021)06.23-24(VOT)_PL.docx 11 PE 694.839

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Gło
sow
ani
e

Gi/ge – uwagi

Ust. 30 ust. pierwotn
y tekst

gi + 557, 71, 60

Ust. 31 ust. pierwotn
y tekst

gi + 553, 94, 40

Ust. 32 ust. pierwotn
y tekst

gi + 494, 93, 100

gp

1/gi + 496, 111, 80

Ust. 33 ust. pierwotn
y tekst

2/gi + 424, 222, 41

gp

1/gi + 419, 220, 48

Ust. 34 ust. pierwotn
y tekst

2/gi + 488, 148, 52

gp

1/gi + 415, 242, 31

Ust. 35 ust. pierwotn
y tekst

2/gi + 518, 104, 66

gp

1/gi + 577, 54, 56

Ust. 36 ust. pierwotn
y tekst

2/gi + 412, 207, 69

Ust. 37 ust. pierwotn
y tekst

gi + 381, 266, 39

gp

1/gi + 391, 256, 37

Ust. 38 ust. pierwotn
y tekst

2/gi - 94, 530, 60
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Gło
sow
ani
e

Gi/ge – uwagi

Ust. 39 ust. pierwotn
y tekst

gi + 453, 133, 93

Ust. 40 ust. pierwotn
y tekst

gi + 520, 121, 39

Ust. 41 ust. pierwotn
y tekst

gi + 653, 24, 11

Ust. 42 ust. pierwotn
y tekst

gi + 518, 101, 69

gp

1/gi + 658, 18, 12

Ust. 43 ust. pierwotn
y tekst

2/gi + 636, 29, 23

Ust. 45 ust. pierwotn
y tekst

gi + 538, 67, 82

Ust. 46 ust. pierwotn
y tekst

gi + 543, 57, 87

gp

1/gi + 439, 129, 120

Ust. 47 ust. pierwotn
y tekst

2/gi + 400, 253, 30
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Gło
sow
ani
e

Gi/ge – uwagi

Ust. 48 ust. pierwotn
y tekst

gi + 659, 7, 22

Ust. 49 ust. pierwotn
y tekst

gi + 578, 58, 52

Ust. 53 ust. pierwotn
y tekst

gi + 658, 18, 12

Ust. 54 ust. pierwotn
y tekst

gi + 632, 19, 36

Ust. 61 ust. pierwotn
y tekst

gi + 679, 2, 7

Ust. 63 ust. pierwotn
y tekst

gi + 666, 14, 7

Ust. 64 ust. pierwotn
y tekst

gi + 548, 87, 51

Ust. 66 ust. pierwotn
y tekst

gi + 556, 84, 46

Ust. 73 ust. pierwotn
y tekst

gi + 654, 14, 20

Ust. 75 ust. pierwotn
y tekst

gi + 495, 144, 49

Motyw A ust. pierwotn
y tekst

gi + 517, 104, 65

Motyw E ust. pierwotn
y tekst

gi + 634, 21, 33

gp

1/gi + 435, 169, 75

Motyw I ust. pierwotn
y tekst

2/gi + 407, 218, 53

gp

1/gi + 497, 78, 112

Motyw J ust. pierwotn
y tekst

2/gi + 444, 125, 119
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Gło
sow
ani
e

Gi/ge – uwagi

gp

1/gi + 437, 175, 75

Motyw K ust. pierwotn
y tekst

2/gi + 630, 44, 13

Motyw L ust. pierwotn
y tekst

gi + 529, 134, 23

Motyw M ust. pierwotn
y tekst

gi + 422, 174, 87

Motyw N ust. pierwotn
y tekst

gi + 418, 153, 104

Motyw O ust. pierwotn
y tekst

gi + 663, 14, 11

Motyw P ust. pierwotn
y tekst

gi + 638, 28, 22

Motyw S ust. pierwotn
y tekst

gi + 598, 26, 63

Motyw T ust. pierwotn
y tekst

gi + 576, 68, 43

gp

1/gi + 630, 32, 24

2/gi + 430, 189, 67

3/AN + 419, 194, 73

Motyw U ust. pierwotn
y tekst

4/AN + 425, 213, 47
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Gło
sow
ani
e

Gi/ge – uwagi

Motyw V ust. pierwotn
y tekst

gi + 426, 161, 98

Motyw C ust. pierwotn
y tekst

gi + 465, 99, 124

Motyw AD ust. pierwotn
y tekst

gi + 549, 93, 46

Motyw AH ust. pierwotn
y tekst

gi + 615, 30, 43

Projekt rezolucji (komisja FEMM)
(całość tekstu)

gi + 378, 255, 42

Wnioski o głosowanie odrębne
posłowie: Ust. 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 37, 39, 

40, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 53, 54, 61, 63, 64, 66, 73, 75; motywy A, 
E, L, M, N, O, P, S, T, V, AC, AD, AH

Wnioski o głosowanie podzielone
posłowie:
ust. 8
część 
pierwsza

„przypomina stanowisko poparte przez Komitet Ministrów Rady 
Europy, który zalecił, by opieka zdrowotna związana ze zmianą płci, 
taka jak terapia hormonalna i zabiegi chirurgiczne, była dostępna”

część druga „i refundowana w ramach publicznych systemów ubezpieczenia 
zdrowotnego;”

ust. 12
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słowa: „powszechnego”

część druga to słowo
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ust. 28
część 
pierwsza

„przypomina, że stereotypy i tabu narosłe wokół menstruacji są 
nadal szeroko rozpowszechnione w naszych społeczeństwach oraz 
że mogą one opóźniać rozpoznanie chorób takich jak 
endometrioza, która dotyka 10 % kobiet w wieku rozrodczym, jest 
główną przyczyną niepłodności kobiet i powoduje przewlekły ból 
miednicy, a mimo to średnie opóźnienie w rozpoznaniu tej choroby 
wynosi 8 lat i nie ma na nią lekarstwa; wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia wszechstronnej i rzetelnej pod 
względem naukowym edukacji na temat menstruacji, do 
podnoszenia świadomości oraz do inicjowania szeroko zakrojonych 
kampanii informacyjnych na temat endometriozy, które skierowane 
będą do ogółu społeczeństwa, pracowników służby zdrowia i 
prawodawców; wzywa państwa członkowskie do zapewnienia 
wszystkim dzieciom dostępu do programów edukacyjnych 
poruszających kwestię menstruacji, aby osoby przechodzące 
menstruację mogły dokonywać świadomych wyborów dotyczących 
ich okresu i ciała;”

część druga „apeluje do państw członkowskich, aby pilnie zajęły się problemem 
ubóstwa menstruacyjnego poprzez zapewnienie dostępności 
bezpłatnych produktów higienicznych stosowanych podczas 
menstruacji każdemu, kto ich potrzebuje;”

ust. 33
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „i wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia powszechnego dostępu do bezpiecznej i legalnej 
aborcji”

część druga te słowa

ust. 34
część 
pierwsza

„wzywa państwa członkowskie do depenalizacji aborcji oraz do 
usuwania i zwalczania przeszkód w legalnej aborcji, a także 
przypomina, że państwa członkowskie ponoszą odpowiedzialność 
za zapewnienie kobietom dostępu do praw przyznanych im na 
mocy prawa;”

część druga „wzywa państwa członkowskie do udoskonalenia istniejących i 
zbadania nowych metod świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie 
praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz sposobów 
eliminowania luk w świadczeniu usług, które to luki ujawniły się w 
związku z COVID-19, oraz do uczynienia tego z myślą o wszystkich, 
ze szczególnym uwzględnieniem grup najbardziej 
zmarginalizowanych; wzywa Komisję do promowania praw i 
zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego w ramach następnej unijnej 
strategii na rzecz zdrowia;”
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ust. 35
część 
pierwsza

„zwraca się do państw członkowskich o dokonanie przeglądu 
krajowych przepisów prawnych dotyczących aborcji i dostosowanie 
ich do międzynarodowych standardów praw człowieka 
i regionalnych najlepszych praktyk oraz zapewnienie, aby aborcja 
na życzenie była legalna we wczesnej ciąży, a w razie potrzeby 
również w późniejszym okresie, jeśli zagrożone jest zdrowie lub 
życie osoby ciężarnej; przypomina, że całkowity zakaz opieki 
aborcyjnej lub odmowa udzielenia opieki aborcyjnej jest formą 
przemocy uwarunkowanej płcią”

część druga „i wzywa państwa członkowskie do promowania najlepszych 
praktyk w opiece zdrowotnej poprzez określenie dostępnych usług 
w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego na poziomie 
podstawowej opieki zdrowotnej oraz ustanowienie systemów 
skierowań dla wszystkich wymaganych rodzajów opieki wyższego 
szczebla;”

ust. 36
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „podkreśla jednak, że klauzula 
sumienia nie może kolidować z prawem pacjenta do pełnego 
dostępu do opieki zdrowotnej i usług zdrowotnych;”

część druga te słowa

ust. 38
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słowa: „dziecka”

część druga to słowo

ust. 43
część 
pierwsza

„przypomina, że europejski region WHO ma najniższy na świecie 
odsetek matek karmiących piersią; podkreśla konieczność 
podnoszenia świadomości i informowania na temat korzyści 
płynących z karmienia piersią;”

część druga „wzywa państwa członkowskie i Komisję do rozpoczęcia szeroko 
zakrojonych kampanii mających na celu podkreślenie korzyści 
płynących z karmienia piersią;”

ust. 47
część 
pierwsza

„ubolewa, że dostęp do bezpiecznej i legalnej aborcji podczas 
pandemii COVID-19 jest nadal ograniczony, czemu towarzyszą 
przykłady działań mających na celu całkowite jej zakazanie ze 
względu na rzekomo niższy priorytet tej usługi;”

część druga „apeluje do państw członkowskich o dodatkowe wdrożenie 
bezpiecznego, bezpłatnego i dostosowanego dostępu do aborcji w 
warunkach pandemii COVID-19 i po jej zakończeniu, na przykład 
tabletek aborcyjnych, oraz o uznanie opieki aborcyjnej za opiekę o 
pilnym charakterze i za zabieg medyczny, a tym samym o 
odrzucenie wszelkich ograniczeń w dostępie do niej;”
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motyw I
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „odmowa udzielenia opieki medycznej 
na podstawie osobistych przekonań, ograniczenia prawne i 
praktyczne przeszkody w dostępie do usług aborcyjnych, odmowa 
udzielenia opieki aborcyjnej,”

część druga te słowa

motyw J
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „bezpieczne i legalne usługi aborcyjne 
i opiekę aborcyjną, w tym leczenie powikłań po niebezpiecznych 
zabiegach aborcji,”

część druga te słowa

motyw K
część 
pierwsza

„mając na uwadze, że prawa i zdrowie reprodukcyjne i seksualne to 
prawa człowieka, które muszą być chronione przez państwa 
członkowskie UE, zgodnie z międzynarodowymi standardami praw 
człowieka;”

część druga „mając na uwadze, że przestrzeganie praw człowieka jest 
niezbędne dla funkcjonowania demokracji; mając na uwadze, że 
prawa człowieka, demokracja i praworządność są od siebie 
wzajemnie zależne; mając na uwadze, że wszystkie państwa 
członkowskie UE muszą w pełni przestrzegać wszystkich tych 
wartości UE;”

motyw U
część 
pierwsza

„mając na uwadze, że przepisy aborcyjne opierają się na 
przepisach krajowych;”

część druga „mając na uwadze, że nawet gdy aborcja jest legalnie dostępna, 
często istnieje szereg prawnych, quasi-prawnych i nieformalnych 
barier w dostępie do niej,”

część trzecia „w tym: ograniczony okres i ograniczone podstawy dostępności 
aborcji,”

część czwarta„nieuzasadnione z medycznego punktu widzenia okresy 
oczekiwania, brak wyszkolonego i wykazującego się chęcią pomocy 
personelu medycznego oraz odmowa opieki zdrowotnej ze względu 
na osobiste przekonania, nieobiektywne i obowiązkowe doradztwo, 
celowe przekazywanie informacji wprowadzających w błąd lub 
konieczność zatwierdzenia przez osobę trzecią, niepotrzebne z 
medycznego punktu widzenia badania, obowiązek wykazania, że 
utrzymanie ciąży spowoduje cierpienie, powiązane koszty i brak ich 
zwrotu;”
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18. 25. rocznica Międzynarodowej Konferencji na temat Ludności i 
Rozwoju (ICPD25) – szczyt w Nairobi

Projekty rezolucji: B9-0365/2021, B9-0366/2021

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0365/2021
(komisja FEMM)

gp

1/gi + 659, 12, 24

Ust. 1 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 560, 96, 37

gp

1/gi + 572, 66, 55

Ust. 2 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 464, 157, 72

gp

1/gi + 587, 37, 70

Ust. 3 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 492, 140, 61

gp

1/gi + 485, 141, 68

2/gi + 569, 73, 50

3/gi + 454, 163, 75

Ust. 5 ust. pierwotny 
tekst

4/gi + 444, 175, 74

Ust. 9 ust. pierwotny 
tekst

gi + 572, 49, 74

Ust. 11 ust. pierwotny 
tekst

gi + 488, 112, 94

Ust. 13 ust. pierwotny 
tekst

gi + 504, 129, 62

7 The Left gi - 278, 390, 24

8 The Left gi - 257, 407, 30

Ust. 14

9 The Left gi - 258, 404, 32
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

ust. pierwotny 
tekst

gi + 463, 131, 99

gp

1/gi + 633, 21, 41

2/gi + 583, 48, 64

Ust. 16 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 458, 152, 83

Ust. 17 10 The Left gi + 497, 63, 132

gp

1/gi + 661, 9, 23

2/gi + 510, 119, 64

Ust. 19 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 506, 105, 82

11 The Left gi - 265, 406, 23Ust. 20

ust. pierwotny 
tekst

gi + 431, 190, 72

gp

1/gi + 664, 12, 19

2/gi + 498, 98, 97

Ust. 21 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 521, 98, 74

gp

1/gi + 558, 69, 67

Ust. 22 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 518, 96, 78

gp

1/gi + 686, 4, 5

Ust. 24 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 451, 146, 97

Ust. 25 12 The Left gi + 473, 166, 54

gpUst. 26 ust. pierwotny 
tekst

1/gi + 607, 18, 67
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

2/gi + 486, 152, 53

3/gi + 495, 127, 70

gp

1/gi + 544, 103, 46

2/gi + 609, 26, 60

3/gi + 515, 120, 59

Ust. 33 ust. pierwotny 
tekst

4/gi + 493, 130, 70

gp

1/gi + 565, 60, 70

Ust. 36 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 489, 122, 83

gp

1/gi + 608, 21, 66

Ust. 37 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 499, 133, 63

Ust. 38 ust. pierwotny 
tekst

gi + 484, 106, 104

gp

1/gi + 576, 77, 42

Ust. 40 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 491, 142, 61

4 PPE gi - 188, 441, 65

gp

1/gi + 415, 149, 130

Ust. 42

ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 436, 154, 104

Ust. 43 3 Renew gi + 468, 142, 85

5 PPE gi - 164, 398, 132

gp

Ust. 44

ust. pierwotny 
tekst

1/gi + 579, 91, 25
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

2/gi + 494, 143, 56

3/gi + 483, 139, 71

gp

1/gi + 548, 126, 19

2/gi + 412, 209, 71

Ust. 45 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 483, 159, 50

Po umocowaniu 
13

1 Renew gi + 547, 130, 17

Umocowanie 16 ust. pierwotny 
tekst

gi + 539, 71, 85

Umocowanie 20 2 Renew gi + 555, 57, 83

gp

1/gi + 588, 90, 16

Motyw A ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 492, 151, 50

Motyw B ust. pierwotny 
tekst

gi + 485, 100, 109

gp

1/gi + 638, 35, 22

Motyw D ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 478, 113, 103

gp

1/gi + 484, 93, 117

Motyw E ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 546, 45, 104

gp

1/gi + 610, 69, 14

Motyw G ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 494, 135, 64
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Motyw I ust. pierwotny 
tekst

gi + 567, 58, 69

6 The Left gi + 486, 163, 46Motyw J

ust. pierwotny 
tekst

gi ↓

Motyw M ust. pierwotny 
tekst

gi + 507, 129, 58

Motyw N ust. pierwotny 
tekst

gi + 471, 110, 113

Motyw O ust. pierwotny 
tekst

gi + 490, 93, 111

Motyw R ust. pierwotny 
tekst

gi + 501, 130, 63

gp

1/gi + 643, 24, 27

Motyw S ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 446, 151, 96

Motyw V ust. pierwotny 
tekst

gi + 454, 159, 80

Motyw Z ust. pierwotny 
tekst

gi + 508, 69, 115

Motyw AB ust. pierwotny 
tekst

gi + 444, 103, 147

gp

1/gi + 632, 11, 51

Motyw C ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 472, 161, 60

gp

1/gi + 659, 13, 22

Motyw AG ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 496, 113, 85
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Motyw AH ust. pierwotny 
tekst

gi + 487, 161, 46

gp

1/gi + 576, 72, 47

Motyw AI ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 494, 135, 65

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 444, 182, 57

Projekt rezolucji B9-0366/2021
(ID)

Projekt rezolucji
(całość tekstu)

gi ↓

Wnioski o głosowanie odrębne
PPE: ust. 9, 11, 13, 14, 20, 38, 42; umocowanie 16; motywy B, I, J, M, N, 

O, R, V, Z, AB, AH

Wnioski o głosowanie podzielone
ECR:
ust. 42
część 
pierwsza

„głęboko ubolewa nad wspólnym oświadczeniem z 14 listopada 
2019 r. w sprawie szczytu w Nairobi, wydanym przez Stany 
Zjednoczone, Brazylię, Białoruś, Egipt, Haiti, Węgry, Libię, Polskę, 
Senegal, Saint Lucię i Ugandę, zmierzającym do podważenia 
osiągniętego konsensusu i spoczywających na tych krajach 
zobowiązań, jeśli chodzi o prawa i zdrowie reprodukcyjne i 
seksualne kobiet, przyjętych zgodnie z programem działania ICPD, 
zasadami pekińskiej platformy działania, a także dokumentami 
końcowymi konferencji przeglądowych;”

część druga „z zadowoleniem przyjmuje niedawne uchylenie zasady globalnego 
knebla oraz wpływ tego na opiekę zdrowotną nad kobietami i 
dziewczętami i ich prawa w skali globalnej; ponawia swój apel do 
UE i jej państw członkowskich o wypełnienie luki w finansowaniu w 
tej dziedzinie za pomocą funduszy krajowych i funduszy UE na 
rozwój;”

PPE:
ust. 1
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „zwiększenie dostępności środków 
antykoncepcyjnych, które zapewniły kobietom większą kontrolę 
płodności, oraz”

część druga te słowa
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ust. 2
część 
pierwsza

„z zadowoleniem przyjmuje oświadczenie ze szczytu w Nairobi 
zorganizowanego w 25. rocznicę ICPD, zatytułowane: „Accelerating 
the Promise” [Szybsza realizacja obietnicy], zawarte w nim 
wezwanie do wzmożenia wysiłków na rzecz pełnego, skutecznego i 
przyspieszonego wdrożenia oraz finansowania programu działania 
ΙCPD”

część druga „oraz jego celu, jakim jest zapewnienie powszechnego dostępu do 
zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz praw w tej dziedzinie 
w ramach powszechnego zabezpieczenia zdrowotnego;”

ust. 3
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „oraz praw tej dziedzinie” i „oraz praw 
tej dziedzinie”

część druga te słowa

ust. 5
część 
pierwsza

„potwierdza, że prawa i zdrowie reprodukcyjne i seksualne opierają 
się na prawach człowieka oraz że są podstawowymi elementami 
godności ludzkiej o kluczowym znaczeniu dla zapewnienia 
równouprawnienia płci;”

część druga „apeluje do UE i państw członkowskich o uznanie praw kobiet i 
dziewcząt do integralności cielesnej i do podejmowania 
autonomicznych decyzji;”

część trzecia „potępia częste naruszenia praw seksualnych i reprodukcyjnych 
kobiet, w tym odmowę dostępu do kompleksowej edukacji 
seksualnej, usług w zakresie planowania rodziny, środków 
antykoncepcyjnych, opieki zdrowotnej nad matkami, a także 
bezpiecznej i legalnej opieki w zakresie aborcji;”

część czwarta„apeluje o odpowiedni budżet na powyższe cele;”

ust. 16
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „antykoncepcji” i „aborcji”

część druga „antykoncepcji”
część trzecia „aborcji”
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ust. 19
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „i edukację seksualną” oraz 
„dostrzega, że uwzględniająca aspekt płci i oparta na życiowych 
umiejętnościach kompleksowa edukacja seksualna, dostosowana 
odpowiednio do zmieniających się zdolności, jest niezbędna do 
tego, by nastolatki i młodzież umieli uchronić się przed 
nieplanowaną ciążą i zakażeniami przenoszonymi drogą płciową, w 
tym HIV i AIDS, oraz by upowszechniać takie wartości jak 
tolerancja, wzajemny szacunek, zgoda i brak przemocy w 
związkach oraz planowanie własnego życia;”

część druga „i edukację seksualną”
część trzecia „dostrzega, że uwzględniająca aspekt płci i oparta na życiowych 

umiejętnościach kompleksowa edukacja seksualna, dostosowana 
odpowiednio do zmieniających się zdolności, jest niezbędna do 
tego, by nastolatki i młodzież umieli uchronić się przed 
nieplanowaną ciążą i zakażeniami przenoszonymi drogą płciową, w 
tym HIV i AIDS, oraz by upowszechniać takie wartości jak 
tolerancja, wzajemny szacunek, zgoda i brak przemocy w 
związkach oraz planowanie własnego życia;”

ust. 21
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „zapobiegną niebezpiecznym 
aborcjom” i „oraz opieki poaborcyjnej”

część druga „zapobiegną niebezpiecznym aborcjom”
część trzecia i „oraz opieki poaborcyjnej”

ust. 22
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „obejmującym środki pozwalające 
zapobiegać niebezpiecznym aborcjom i unikać ich, a także opiekę 
poaborcyjną,”

część druga te słowa

ust. 24
część 
pierwsza

„potępia wszystkie formy przemocy ze względu na płeć, takie jak 
przemoc fizyczna, seksualna i psychiczna oraz wykorzystywanie 
fizyczne, seksualne i psychiczne, gwałty zbiorowe, handel ludźmi i 
okaleczanie żeńskich narządów płciowych; odnotowuje, że w 
Europie przemoc ze względu na płeć wciąż jest nagminnym 
problemem, który wymaga skoordynowanej reakcji sektorów opieki 
zdrowotnej, edukacji, opieki społecznej i wymiaru sprawiedliwości 
za pomocą środków zapobiegania i reagowania opartych na 
prawach i zorientowanych na cały cykl życia;”

część druga „wyraża zaniepokojenie trwającymi atakami wymierzonymi w 
prawa i zdrowie reprodukcyjne i seksualne kobiet, polegającymi 
m.in. na odmowie dostępu do usług planowania rodziny, środków 
antykoncepcyjnych oraz bezpiecznych i legalnych usług w zakresie 
aborcji, a także obowiązującymi w wielu częściach świata, w tym w 
UE, przepisami ograniczającymi te prawa; zdecydowanie stwierdza, 
że odmowa zapewnienia usług w zakresie zdrowia reprodukcyjnego 
i seksualnego oraz praw w tej dziedzinie, w tym bezpiecznej i 
legalnej aborcji, stanowi formę przemocy wobec kobiet i 
dziewcząt;”
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ust. 26
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „i dla dalszego rozwoju agendy 
dotyczącej zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz praw w tej 
dziedzinie” oraz „podkreśla w związku z tym, że kompleksowa 
edukacja seksualna ma kluczowe znaczenie dla rozwijania u dzieci i 
młodzieży umiejętności budowania zdrowych, opartych na 
równości, zapewniających oparcie i bezpieczeństwo relacji, w 
których nie ma dyskryminacji, przymusu i przemocy, oraz dla 
zapobiegania przemocy seksualnej, przemocy ze względu na płeć 
oraz przemocy w związkach intymnych; zachęca zatem wszystkie 
państwa członkowskie do wprowadzenia w szkołach kompleksowej, 
dostosowanej do wieku edukacji seksualnej i edukacji o relacjach 
międzyludzkich;”

część druga „i dla dalszego rozwoju agendy dotyczącej zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego oraz praw w tej dziedzinie”

część trzecia „podkreśla w związku z tym, że kompleksowa edukacja seksualna 
ma kluczowe znaczenie dla rozwijania u dzieci i młodzieży 
umiejętności budowania zdrowych, opartych na równości, 
zapewniających oparcie i bezpieczeństwo relacji, w których nie ma 
dyskryminacji, przymusu i przemocy, oraz dla zapobiegania 
przemocy seksualnej, przemocy ze względu na płeć oraz przemocy 
w związkach intymnych; zachęca zatem wszystkie państwa 
członkowskie do wprowadzenia w szkołach kompleksowej, 
dostosowanej do wieku edukacji seksualnej i edukacji o relacjach 
międzyludzkich;”

ust. 33
część 
pierwsza

„dostrzega, że kryzysy humanitarne potęgują wyzwania związane 
ze zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym oraz prawami w tej 
dziedzinie, gdyż dotykają w szczególności osób znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji na globalnym Południu;”

część druga „przypomina, że w strefach dotkniętych kryzysem kobiety i 
dziewczęta są szczególnie narażone na przemoc seksualną, gwałty, 
choroby przenoszone drogą płciową, wykorzystywanie seksualne i 
niechciane ciąże; podkreśla, że w takich sytuacjach należy 
zapewnić dostęp do usług związanych ze zdrowiem 
reprodukcyjnym i seksualnym oraz odpowiednio dostosować 
pomoc humanitarną; apeluje do Komisji i państw członkowskich, 
aby przy udzielaniu pomocy humanitarnej kładły większy nacisk na 
aspekty równości płci i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz 
praw w tej dziedzinie, w tym pod względem szkolenia podmiotów 
prowadzących działalność humanitarną, a także finansowania, gdyż 
dostęp do opieki w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego 
to podstawowa potrzeba ludzka na obszarach wymagających 
pomocy humanitarnej;” z wyjątkiem słów: „podkreśla, że w takich 
sytuacjach należy zapewnić dostęp do usług związanych ze 
zdrowiem reprodukcyjnym i seksualnym oraz odpowiednio 
dostosować pomoc humanitarną;” i „oraz praw”

część trzecia „podkreśla, że w takich sytuacjach należy zapewnić dostęp do 
usług związanych ze zdrowiem reprodukcyjnym i seksualnym oraz 
odpowiednio dostosować pomoc humanitarną;”

część czwarta„oraz praw”
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ust. 36
część 
pierwsza

„wzywa UE, by wykazała się wyraźną rolą lidera w realizacji praw 
dziewcząt i kobiet oraz równouprawnienia płci, w tym w działaniach 
zewnętrznych, przez wdrożenie ambitnego GAP III na okres po 
2020 r.;”

część druga „wzywa ponadto UE, by w swojej polityce współpracy na rzecz 
rozwoju, zwłaszcza w nowym Instrumencie Sąsiedztwa oraz 
Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR), zapewniła 
odpowiednie finansowanie w obszarach zdrowia reprodukcyjnego i 
seksualnego i praw w tej dziedzinie oraz planowania rodziny, a 
także by opracowała strategie zapewniające stabilne i ciągłe 
świadczenie wszystkich potrzebnych usług;”

ust. 37
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „kompleksowej edukacji seksualnej”

część druga te słowa

ust. 40
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „oraz praw w tej dziedzinie”

część druga te słowa

ust. 44
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „oraz praw w tej dziedzinie” i „m.in. 
praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego”

część druga „oraz praw w tej dziedzinie”
część trzecia „m.in. praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego”

ust. 45
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „wiążących” i „oraz prawa”

część druga „wiążących”
część trzecia „oraz prawa”

motyw A
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „oraz praw w tej dziedzinie”

część druga te słowa

motyw D
część 
pierwsza

„mając na uwadze, że cele zrównoważonego rozwoju zmierzają 
również do zapewnienia powszechnego zabezpieczenia 
zdrowotnego, w szczególności przez zagwarantowanie dostępu do 
wysokiej jakości podstawowych usług opieki zdrowotnej oraz do 
bezpiecznych, skutecznych i przystępnych cenowo leków i 
szczepionek dla wszystkich;”

część druga „mając na uwadze, że zagwarantowanie zdrowia reprodukcyjnego i 
seksualnego oraz praw w tej dziedzinie, a także praw kobiet i ich 
swobody decydowania o swoim ciele i swoim życiu to podstawowy 
warunek wstępny osiągnięcia pozostałych celów zrównoważonego 
rozwoju;”
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motyw E
część 
pierwsza

„mając na uwadze, że 25. rocznica była okazją dla rządów i innych 
podmiotów globalnych do potwierdzenia ich zobowiązania do 
realizacji agendy dotyczącej praw i zdrowia reprodukcyjnego i 
seksualnego, ponieważ w wielu krajach wciąż odmawia się ich 
zapewnienia;”

część druga „mając na uwadze, że ICPD zaowocowała dokumentem o 
charakterze uniwersalnym, który musi być wdrażany zarówno w 
Unii Europejskiej, jak i poza nią;”

motyw G
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „oraz praw w tej dziedzinie”

część druga te słowa

motyw S
część 
pierwsza

„mając na uwadze, że w 1994 r. w programie działania wezwano 
kraje do „ograniczenia umieralności okołoporodowej matek o 
połowę względem poziomu z 1990 r. do 2000 r., a następnie 
ponownie o połowę do 2015 r.”, co oznaczałoby ograniczenie 
umieralności okołoporodowej matek o 75 %; mając na uwadze, że 
choć na całym świecie wskaźnik umieralności okołoporodowej 
matek spadł o około 44 % od 1995 r. wraz z postępem 
obserwowanym w każdym regionie, ciąża u nastolatek pozostaje 
jedną z głównych przyczyn umieralności okołoporodowej i 
zachorowalności matek, przy czym około 70 000 dorastających 
dziewcząt umiera co roku z przyczyn związanych z ciążą lub 
porodem, a nadal ogromna większość okołoporodowych zgonów 
matek ma miejsce w środowiskach mających niewystarczające 
zasoby lub w wyniku dyskryminacji z wielu przyczyn jednocześnie;”

część druga „mając na uwadze, że umieralność okołoporodową matek 
spowodowaną niebezpiecznymi aborcjami oraz ogólną umieralność 
okołoporodową matek zmniejsza zniesienie ograniczeń prawnych w 
dostępie do aborcji;”

motyw AC
część 
pierwsza

„mając na uwadze, że od 2015 r. globalny instrument finansowy 
(GFF) ma na celu zachęcenie rządów krajowych do zwiększenia 
wydatków zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju w dziedzinie 
zdrowia;”

część druga „mając na uwadze, że przywrócenie i rozszerzenie stosowania tzw. 
zasady globalnego knebla ma szkodliwy wpływ na dostęp kobiet i 
dziewcząt do powszechnego systemu opieki zdrowotnej, w tym; 
zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz praw w tej dziedzinie;”
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motyw AG
część 
pierwsza

„mając na uwadze, że Europejski konsensus w sprawie rozwoju 
obejmował równouprawnienie płci oraz prawa człowieka w 
odniesieniu do kobiet i dziewcząt, a także wzmocnienie ich pozycji i 
ich ochronę jako podstawową zasadę i priorytet we wszystkich 
obszarach działań zewnętrznych UE;”

część druga „mając na uwadze, że w tym dokumencie podkreślono również 
„potrzebę powszechnego dostępu po przystępnych cenach do 
rzetelnych i wszechstronnych informacji na temat zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego, edukacji w tym zakresie (w tym do 
wszechstronnej edukacji seksualnej) oraz usług opieki zdrowotnej” 
oraz ponownie potwierdzono w nim zobowiązanie do wydania co 
najmniej 20 % pomocy UE na włączenie społeczne i rozwój 
społeczny;”

motyw AI
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „oraz praw w tej dziedzinie”

część druga te słowa

19. Sprawność regulacyjna oraz pomocniczość i proporcjonalność 
– sprawozdanie w sprawie lepszego stanowienia prawa 
obejmujące lata 2017, 2018 i 2019

Sprawozdanie: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Ust. 3 1 ID gi - 148, 542, 5

Po ust. 4 2 ID gi - 147, 541, 7

Ust. 5 ust. pierwotny 
tekst

gi + 513, 136, 47

gp

1/gi + 662, 15, 20

Ust. 9 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 553, 131, 13

Ust. 10 3 ID gi - 124, 555, 16

7 PPE gi + 551, 115, 31

gp

1/gi ↓

Ust. 13

ust. pierwotny 
tekst

2/gi ↓
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Ust. 18 4 ID gi - 83, 541, 71

Ust. 19 ust. pierwotny 
tekst

gi + 411, 232, 54

Po ust. 26 6 Renew gi + 393, 276, 28

Ust. 33 5 ID gi - 161, 529, 5

gp

1/gi + 632, 49, 16

2/gi + 608, 54, 35

Ust. 34 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 680, 5, 12

Motyw J ust. pierwotny 
tekst

gi + 447, 219, 31

Motyw N ust. pierwotny 
tekst

gi + 403, 283, 10

gp

1/gi + 614, 75, 6

Motyw P ust. pierwotny 
tekst

2/gi - 216, 470, 10

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 620, 20, 51

Wnioski o głosowanie odrębne
PPE: ust. 19
S&D: motywy J, N, P
ID: ust. 5



P9_PV(2021)06.23-24(VOT)_PL.docx 32 PE 694.839

Wnioski o głosowanie podzielone
PPE:
ust. 13
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „zachęca Komisję, by oceniła 
możliwość wprowadzenia nieformalnej procedury „zielonej kartki”; 
podkreśla zobowiązanie Komisji do udzielania w przyszłości 
zagregowanych odpowiedzi, w przypadku gdy co najmniej cztery 
parlamenty wydały uzasadnione opinie, oraz do zapewnienia 
elastyczności technicznej w indywidualnych przypadkach, aby 
elastycznie podejść do ośmiotygodniowego terminu, w którym 
parlamenty narodowe muszą przedstawić swoje opinie;”

część druga te słowa

Renew:
motyw P
część 
pierwsza

„mając na uwadze, że Parlament, Komisja i Rada jako organy 
ustawodawcze powinny przestrzegać zasad przyznania, 
pomocniczości i proporcjonalności;”

część druga „mając na uwadze, że poszanowanie tych zasad polega na 
starannym przestrzeganiu kompetencji krajowych i 
dostosowywaniu przepisów Unii do oczekiwań obywateli przez ich 
transpozycję i stosowanie zawsze zgodnie z krajowymi porządkami 
prawnymi, aby w ten sposób zapewnić obywatelom UE równe 
warunki;”

ID:
ust. 9
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „z zadowoleniem przyjmuje wyniki i 
zalecenia zawarte w sprawozdaniu grupy zadaniowej, w którym 
stwierdzono, że we wszystkich istniejących obszarach działalności 
UE ma wartość dodaną, w związku z czym grupa zadaniowa nie 
określiła żadnych kompetencji traktatowych ani obszarów polityki, 
które w całości lub częściowo należałoby ostatecznie przekazać 
państwom członkowskim; 

część druga te słowa
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ust. 34
część 
pierwsza

„przyjmuje do wiadomości zasadę „jedno więcej – jedno mniej” 
opartą na zaangażowaniu zainteresowanych stron, za pomocą 
której Komisja zamierza rekompensować nowo wprowadzane 
obciążenia, w szczególności dla mikroprzedsiębiorstw i MŚP, 
zdejmując z obywateli i przedsiębiorstw równoważne obciążenia na 
szczeblu UE w tym samym obszarze polityki; podkreśla, że 
wdrożenie tego podejścia nie powinno być sprzeczne z celami 
lepszego stanowienia prawa i podkreśla, że nie powinno ono 
prowadzić do mechanicznych decyzji o uchyleniu prawodawstwa 
lub obniżeniu standardów, a jego celem powinna być modernizacja 
i reforma prawodawstwa UE pozwalająca na sprostanie nowym 
wyzwaniom społecznym;”

część druga „zaznacza, że chociaż przy opracowywaniu, transpozycji i 
wdrażaniu aktów UE należy unikać dodatkowych zbędnych 
obciążeń administracyjnych, nie powinno to przekładać się na 
deregulację lub brak regulacji”

część trzecia „ani uniemożliwiać parlamentom państw członkowskich, by 
utrzymywały lub stosowały bardziej ambitne środki i przyjmowały 
wyższe standardy społeczne i środowiskowe oraz standardy 
ochrony konsumentów w przypadkach, gdy w prawie Unii określono 
jedynie standardy minimalne;”

20. Sprawozdania dotyczące Bośni i Hercegowiny za lata 2019–
2020

Sprawozdanie: Paulo Rangel (A9-0185/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Ust. 6 20 ECR gi - 142, 519, 34

Po ust. 6 5 Verts/ALE gi - 167, 444, 85

Ust. 11 21 ECR gi - 137, 526, 32

12 ECR gi - 132, 554, 10Ust. 18

17 PPE gi - 220, 405, 71

6 Verts/ALE gi - 288, 398, 8

13 ECR gi - 170, 507, 19

18 PPE gi - 290, 379, 27

gp

Ust. 21

ust. pierwotny 
tekst

1/gi + 639, 54, 2
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

2/gi + 511, 180, 5

Ust. 37 10 ID gi - 167, 515, 11

Ust. 38 ust. pierwotny 
tekst

gi + 593, 3, 100

gp

1/gi + 542, 98, 54

Ust. 43 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 604, 40, 50

Ust. 46 7 Verts/ALE gi - 233, 404, 58

19 PPE gi - 281, 360, 54

gp

1/gi + 638, 52, 5

2/gi + 543, 80, 72

Ust. 47

ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 505, 124, 66

8 Verts/ALE gi - 177, 513, 4Ust. 56

14 S&D gi - 278, 410, 6

9 Verts/ALE gi - 182, 504, 9

gp

1/gi + 559, 130, 5

15 S&D

2/gi - 290, 398, 6

gp

1/gi ↓

Ust. 57

ust. pierwotny 
tekst

2/gi ↓

1S The Left gi - 111, 574, 10Ust. 58

16 S&D gi - 270, 418, 7

gpUst. 81 ust. pierwotny 
tekst

1/gi + 646, 20, 29
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

2/gi + 548, 49, 98

Ust. 87 2s The Left gi - 83, 597, 15

Ust. 89 3S The Left gi - 97, 580, 18

Ust. 90 11 ID gi - 108, 520, 64

Ust. 91 4s The Left gi - 81, 597, 17

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 483, 73, 133

Wnioski o głosowanie odrębne
ECR: ust. 38

Wnioski o głosowanie podzielone
ECR:
ust. 43
część 
pierwsza

„pochwala pierwszy marsz równości w Sarajewie, który odbył się 9 
września 2019 r., i oczekuje, że ostatnie ograniczenia związane z 
pandemią nie zapobiegną jego ponownej organizacji w niedalekiej 
przyszłości;”

część druga „przypomina o potrzebie poprawy sytuacji osób LGBTIQ+, ścigania 
przemocy i przestępstw z nienawiści wobec nich, a także 
promowania ich włączenia społecznego i przyjęcia odpowiedniego 
planu działania;”

ust. 57
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „takim jak przypadki zawrócenia na 
granicach BiH; wzywa Komisję do wprowadzenia niezależnego 
mechanizmu monitorowania i dochodzenia;”

część druga te słowa

ust. 81
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „przypomina, że nadmierne poleganie 
na węglu dodatkowo opóźnia przejście na energię ze źródeł 
odnawialnych; wzywa władze do podjęcia działań w celu wycofania 
nieefektywnych i zanieczyszczających elektrowni węglowych”

część druga te słowa

Verts/ALE:
ust. 21
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „najlepiej przed wyborami 
powszechnymi w 2022 r.”

część druga te słowa
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ust. 47
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „podkreśla, że możliwe było 
osiągnięcie porozumienia w sprawie wyborów w Mostarze, co 
pokazuje wolę polityczną do osiągnięcia kompromisu, oraz” i 
„najlepiej przed wyborami powszechnymi w 2022 r.”

część druga „podkreśla, że możliwe było osiągnięcie porozumienia w sprawie 
wyborów w Mostarze, co pokazuje wolę polityczną do osiągnięcia 
kompromisu, oraz”

część trzecia „najlepiej przed wyborami powszechnymi w 2022 r.”

PPE:
poprawka 15
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „brutalnego”, „z naruszeniem 
międzynarodowych traktatów” oraz „jeżeli chodzi o prowadzone 
przez nią dochodzenia w sprawie domniemanego zaangażowania 
Agencji w naruszenia praw podstawowych;” „oczekuje, że 
sprawozdanie grupy będzie w pełni uwzględniać sprawozdania 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego i zeznania ofiar 
przemocy na granicy UE;”

część druga te słowa


