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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. Przedłużenie czasu trwania ochrony w ramach wspólnotowego 
systemu ochrony odmian roślin w odniesieniu do niektórych 
gatunków ***I

Sprawozdanie: Bert-Jan Ruissen (A9-0171/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Wstępne porozumienie

Wstępne 
porozumienie

1 komisja gi + 641, 38, 8

2. Wniosek o skorzystanie z przywilejów i immunitetu Guy 
Verhofstadta

Sprawozdanie: Angel Dzhambazki (A9-0238/2021) (głosowanie tajne (art. 191 
ust. 1 Regulaminu))

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wniosek 
dotyczący decyzji

taj + 572, 108, 7

3. Stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich z Unią 
Europejską *

Sprawozdanie: Tomas Tobé (A9-0244/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie gi + 603, 27, 57
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4. Prawa osób LGBTIQ w UE

Projekt rezolucji: B9-0431/2021

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0431/2021
(komisja PETI)

Jedno głosowanie gi + 387, 161, 123
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5. Ku dostosowanej do przyszłych wyzwań żegludze śródlądowej 
w Europie

Sprawozdanie: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie gi + 641, 7, 45

6. W kierunku silniejszego partnerstwa z regionami najbardziej 
oddalonymi UE

Sprawozdanie: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie gi + 614, 20, 59

7. Nowe podejście do strategii morskiej na rzecz Oceanu 
Atlantyckiego

Sprawozdanie: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie gi + 664, 8, 21

8. Projekt budżetu korygującego nr 1/2021 – pobrexitowa 
rezerwa dostosowawcza

Sprawozdanie: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie gi + 645, 14, 36

9. Przedłużenie ważności certyfikatów bezpieczeństwa i licencji 
przedsiębiorstw kolejowych działających w tunelu pod 
kanałem La Manche ***I

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2021)0402 - C9-0314/2021 - 
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2021/0228(COD))

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wniosek Komisji 
Europejskiej

gi + 687, 1, 7

10. 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

Wstępne porozumienie

Wstępne 
porozumienie

12 komisja gi + 685, 3, 7

11. Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza ***I

Sprawozdanie: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Wstępne porozumienie

Wstępne 
porozumienie

107 komisja gi + 652, 32, 11
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12. Dyrektywa w sprawie niebieskiej karty ***I

Sprawozdanie: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Wniosek o odrzucenie wniosku Komisji

Odrzucenie 189 ID gi - 104, 572, 14

Wstępne porozumienie

Wstępne 
porozumienie

190 komisja gi + 556, 105, 31

13. Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) na lata 2021–
2027***II

Zalecenie do drugiego czytania: Tonino Picula, Željana Zovko (A9-0266/2021) 
(Większość posłów do Parlamentu wymagana do zmiany lub odrzucenia 
stanowiska Rady)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Wniosek o odrzucenie stanowiska Rady

Odrzucenie 1 ID gi - 94, 577, 19
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14. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób ***I

Sprawozdanie: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej – 
głosowanie łączne

1-8, 
10-
27, 
29-
46, 
49-
88, 
91-
93, 
95-
123, 
125-
152

komisja gi + 594, 80, 19

gp

1/gi + 661, 25, 7

9 komisja

2/gi + 579, 103, 11

28 komisja gi + 579, 108, 6

gp

1/gi + 662, 24, 7

47 komisja

2/gi + 582, 101, 10

48 komisja gi + 577, 104, 12

gp

1/gi + 672, 10, 11

89 komisja

2/gi + 605, 83, 5

gp

1/gi + 660, 26, 6

90 komisja

2/gi + 624, 59, 10

gp

Poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej – 
głosowanie 

odrębne

94 komisja

1/gi + 664, 25, 4
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

2/gi + 624, 60, 9

124 komisja gi + 588, 99, 6

Wniosek Komisji Europejskiej gi + 598, 84, 13

Wnioski o głosowanie odrębne
ID: poprawki 28, 48, 124

Wnioski o głosowanie podzielone
ID:
poprawka 9
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „w celu oceny zdolności systemów 
opieki zdrowotnej do zarządzania kryzysami zdrowotnymi oraz 
doraźnych inspekcji w państwach członkowskich w celu weryfikacji 
planów gotowości i reagowania.”

część druga te słowa

poprawka 47
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „ocenić na miejscu zdolność ich 
systemów opieki zdrowotnej, o której mowa w pierwszej części 
niniejszej litery, oraz”

część druga te słowa

poprawka 89
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „zalecenia oraz”

część druga te słowa

poprawka 90
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „wraz z zaleceniami” oraz „i podaje ją 
do wiadomości publicznej”

część druga te słowa

poprawka 94
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „wraz z zaleceniami” oraz „i podaje ją 
do wiadomości publicznej”

część druga te słowa
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15. Poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia ***I

Sprawozdanie: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej – 
głosowanie łączne

1-46, 
48-
147, 
149, 
151-
205, 
207-
227, 
229-
241

komisja gi + 600, 79, 13

gp

1/gi + 648, 40, 5

47 komisja

2/gi + 566, 94, 33

148 komisja gi + 521, 135, 37

gp

1/gi + 648, 40, 5

150 komisja

2/gi + 565, 94, 34

206 komisja gi + 535, 148, 9

gp

1/gi + 662, 24, 7

Poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej – 
głosowanie 

odrębne

228 komisja

2/gi + 530, 153, 10

Art. 2 ust. 1 lit. a) 
ppkt (i)

243 Renew gi + 628, 59, 5

Po motywie 5 242 Renew gi + 561, 102, 27

Wniosek Komisji Europejskiej gi + 594, 85, 16

Wnioski o głosowanie odrębne
ID: poprawki 148, 206
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Wnioski o głosowanie podzielone
ID:
poprawka 47
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „takie jak dotyczące zdrowia 
psychicznego”

część druga te słowa

poprawka 150
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „wpływ na zdrowie psychiczne”

część druga te słowa

poprawka 228
część 
pierwsza

„1. Po uznaniu stanu zagrożenia zdrowia publicznego w związku z 
pandemią na mocy art. 23 ust. 1 i w przypadku ograniczeń w ruchu 
granicznym Komisja wyznacza uprzywilejowane korytarze 
zapewniające swobodny przepływ podstawowych towarów, 
medycznych środków przeciwdziałania i pracowników 
transgranicznych na rynku wewnętrznym. 
2. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych 
uzupełniających niniejsze rozporządzenie o przepisy w sprawie 
utworzenia uprzywilejowanych korytarzy, o których mowa w ust. 1. 
3. Podczas obowiązywania stanu zagrożenia zdrowia publicznego 
na poziomie Unii państwo członkowskie może zakazać lub 
ograniczyć wywóz medycznych środków przeciwdziałania tylko w 
przypadkach określonych w art. 36 TFUE, pod warunkiem że uzyska 
uprzednio zgodę Komisji.”

część druga „Podczas obowiązywania stanu zagrożenia zdrowia publicznego na 
poziomie Unii” oraz „pod warunkiem że uzyska uprzednio zgodę 
Komisji.” 
4. Komisja podejmuje decyzję w sprawie wniosku o uprzednią 
zgodę w terminie pięciu dni od jego złożenia. Jeżeli Komisja nie 
podejmie decyzji w tym terminie, wniosek uznaje się za przyjęty.”

16. Umowa o ułatwieniach wizowych między UE a Republiką 
Zielonego Przylądka ***

Zalecenie: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Procedura zgody gi + 533, 107, 47
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17. Zmiana decyzji ramowej Rady 2002/465/WSiSW w zakresie jej 
dostosowania do przepisów UE dotyczących ochrony danych 
osobowych ***I

Sprawozdanie: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie gi + 638, 29, 21

18. Europejski nakaz dochodzeniowy w sprawach karnych – 
dostosowania do przepisów UE dotyczących ochrony danych 
osobowych ***I

Sprawozdanie: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie gi + 659, 7, 22

19. Umowa między UE a Republiką Korei w sprawie niektórych 
aspektów przewozów lotniczych ***

Zalecenie: Dominique Riquet (A9-0251/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Procedura zgody gi + 679, 6, 3

20. Sprzeciw na podstawie art. 111 ust. 3 Regulaminu: Kryteria 
określania środków przeciwdrobnoustrojowych, które mają 
być zarezerwowane do leczenia niektórych zakażeń u ludzi

Projekt rezolucji: B9-0424/2021 (Większość posłów do Parlamentu wymagana do 
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przyjęcia projektu rezolucji)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0424/2021
(komisja ENVI)

Ust. 6 4 Verts/ALE gi + 384, 279, 27

Ust. 7 6 PPE gi + 322, 153, 215

5 Verts/ALE gi + 385, 278, 27

gp

1/gi + 497, 114, 79

Po ust. 7

7 PPE

2/gi - 209, 468, 12

Motyw O 1 Verts/ALE gi + 413, 255, 22

Po motywie O 2 Verts/ALE gi + 411, 258, 21

Motyw BC 3 Verts/ALE gi + 386, 282, 22

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi - 204, 450, 32

Wnioski o głosowanie podzielone
Verts/ALE:
poprawka 7
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „na tej samej podstawie prawnej co w 
weterynarii”

część druga te słowa
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21. Nowa strategia UE–Chiny

Sprawozdanie: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Ust. 3 1 Sprawozda
wczyni:

gi + 634, 3, 42

Ust. 11 4 posłowie gi + 609, 15, 54

Ust. 30 5 posłowie gi + 611, 9, 58

Motyw E 2 posłowie gi + 611, 19, 48

Po motywie E 3 posłowie gi + 608, 12, 56

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 570, 61, 40

22. Kierunek stosunków politycznych między UE a Rosją

Sprawozdanie: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

9 ECR gi - 104, 536, 32

32 S&D gi + 462, 196, 12

gp

1/gi ↓

2/gi ↓

Ust. 1 lit. a)

ust. pierwotny 
tekst

3/gi ↓
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Ust. 1 lit. a) 10 ECR gi - 195, 466, 11

Ust. 1 lit. c) 11 ECR gi - 173, 436, 63

Ust. 1, po lit. c) 12 ECR gi + 423, 94, 156

Ust. 1 lit. d) 13 ECR gi + 523, 112, 37

gp

1/gi + 536, 95, 41

Ust. 1 lit. e) ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 498, 121, 53

Ust. 1 lit. f) 14 ECR gi + 384, 97, 190

gp

1/gi + 518, 69, 86

Ust. 1 lit. g) ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 442, 122, 108

gp

1/gi + 500, 73, 98

Ust. 1 lit. h) ust. pierwotny 
tekst

2/gi - 236, 371, 62

Ust. 1 lit. i) 15 ECR gi + 555, 93, 23

Ust. 1, po lit. i) 16 ECR gi + 548, 83, 39

Ust. 1 lit. j) 17 ECR gi + 551, 93, 28

Ust. 1 lit. k) 19 ECR gi - 89, 462, 119

Ust. 1, po lit. k) 18 ECR gi + 561, 61, 50

Ust. 1 lit. m) 20 ECR gi - 272, 372, 27

Ust. 1 lit. p) 21 ECR gi + 361, 278, 32

Ust. 1, po lit. q) 22 ECR gi + 452, 74, 146

23 ECR gi + 428, 207, 36Ust. 1 lit. r)

34 S&D gi + 404, 219, 48
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Ust. 1 lit. v) 35 S&D gi + 370, 248, 53

Ust. 1 lit. af) 33 S&D gi + 455, 160, 55

24 ECR gi + 439, 206, 26Ust. 1 lit. at)

30 Renew gi + 526, 113, 33

gp

1/gi + 474, 173, 24

2/gi + 351, 288, 32

3/gi + 605, 44, 22

25 ECR

4/gi + 528, 57, 86

Ust. 1, po lit. ba)

26 ECR gi + 563, 70, 39

Po umocowaniu 8 1 ECR gi + 567, 66, 38

Motyw M 27 Renew gi + 593, 40, 38

Motyw O 2 ECR gi + 556, 76, 39

Po motywie O 28 Renew gi + 496, 74, 102

gp

1/gi - 268, 336, 68

Motyw R ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 553, 72, 46

Motyw S 3 ECR gi + 598, 40, 33

Motyw T 4 ECR gi + 491, 76, 103

Motyw V 31 S&D gi + 462, 113, 95

Motyw Z ust. pierwotny 
tekst

gi + 480, 106, 83

Po motywie Z 29 Renew gi + 604, 50, 17

Motyw AE 5 ECR gi + 570, 66, 33

6 ECR gi - 106, 524, 36Motyw AL

ust. pierwotny gp
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

1/gi + 609, 44, 13tekst

2/gi + 502, 135, 29

gp

1/gi + 622, 17, 33

Motyw AM ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 570, 57, 44

Motyw AP 7 ECR gi - 109, 514, 48

Motyw AQ 8 ECR gi + 438, 211, 22

Zalecenie (całość tekstu) gi + 494, 103, 72

Wnioski o głosowanie odrębne
PPE: motyw Z

Wnioski o głosowanie podzielone
Renew:
motyw R
część 
pierwsza

„że rosyjskie ambasady, konsulaty i powiązane z nimi ośrodki 
kulturalne w państwach członkowskich UE oferują bezpłatne 
wydarzenia kulturalne i lekcje języka rosyjskiego, a”

część druga „wiele lokalnych organizacji pozarządowych i radykalnych grup, w 
tym ruchów politycznych, otrzymuje rosyjskie finansowanie;”

ID:
ust. 1 lit. a)
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „zniesienia jednomyślności w 
sprawach polityki zagranicznej” oraz „ponieważ Bruksela powinna 
być jedyną stolicą, w której zapadają kluczowe decyzje dotyczące 
relacji UE–Rosja”

część druga „zniesienia jednomyślności w sprawach polityki zagranicznej”
część trzecia „ponieważ Bruksela powinna być jedyną stolicą, w której zapadają 

kluczowe decyzje dotyczące relacji UE–Rosja”

ust. 1 lit. e)
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „i wezwać do wykluczenia Rosji z 
systemu płatności SWIFT”

część druga te słowa

motyw AL



P9_PV(2021)09.13-16(VOT)_PL.docx 19 PE 697.282

część 
pierwsza

„mając na uwadze, że społeczność LGBTI+ w Rosji mierzy się z 
powszechną dyskryminacją, w tym z nękaniem, torturami, 
uwięzieniem i zabójstwami oraz mając na uwadze, że sytuacja jest 
szczególnie niebezpieczna w Czeczenii, która w 2017 r. rozpoczęła 
czystkę wśród osób LGBTI+, w wyniku której dziesiątki osób zostały 
zatrzymane i poddane torturom, a co najmniej dwie osoby zabito, 
co skłoniło wiele osób do szukania bezpiecznego schronienia za 
granicą; mając na uwadze, że obowiązujące przepisy zakazują 
jakiejkolwiek publicznej dyskusji na temat „innych niż tradycyjne 
relacji seksualnych”;”

część druga „mając na uwadze, że w następstwie nielegalnych zmian 
konstytucyjnych przyjęto przepisy, które negatywnie wpływają na 
prawa osób LGBTI+, w tym na prawo do zawarcia małżeństwa i 
wychowywania dzieci;”

motyw AM
część 
pierwsza

„mając na uwadze, że reakcje na szerzącą się przemoc ze względu 
na płeć i przemoc domową są nadal niewystarczające w Rosji, brak 
też odpowiedniej ochrony i środków zadośćuczynienia dla ofiar; 
mając na uwadze, że projekt ustawy o przemocy domowej 
zaproponowany w listopadzie 2019 r. nie zawierał kompleksowej 
definicji przemocy domowej; mając na uwadze, że na początku 
2020 r. parlament uznał przegląd projektu ustawy za mniej 
priorytetowy, w związku z czym nadal nie został on jeszcze 
rozpatrzony; mając na uwadze, że rzecznik praw obywatelskich 
Rosji zwrócił uwagę na wzrost przemocy domowej w czasie 
pandemii COVID-19, przy czym liczba zgłoszonych przypadków 
podwoiła się podczas wiosennego lockdownu;”

część druga „mając na uwadze, że strategia UE wobec Rosji powinna 
konsekwentnie zajmować się rosnącą dyskryminacją i różnicami w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn, a także prawami kobiet, osób 
LGBTI+ i innych mniejszości w Rosji;”
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Renew, ID:
ust. 1 lit. h)
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „i odrzucić koncepcję gazu ziemnego 
jako rzekomej pośredniej ścieżki niskoemisyjnej prowadzącej do 
osiągnięcia celów klimatycznych UE”

część druga te słowa

PPE, S&D:
ust. 1 lit. g)
część 
pierwsza

„zgodnie z polityką energetyczną i interesami UE, UE musi 
opracować i wdrożyć jasną strategię, jak zakończyć jej zależność 
od rosyjskiego gazu, ropy naftowej i innych surowców (zwłaszcza 
żelaza/stali, aluminium i niklu) oraz zwiększyć swoją niezależność 
energetyczną, przynajmniej dopóki prezydent Putin sprawuje 
władzę; w związku z tym UE powinna realizować ambitny i 
zdecydowany program ekologiczny, a jej głównym priorytetem 
powinno być wdrożenie pakietu w sprawie Europejskiego Zielonego 
Ładu, co obejmuje środki takie jak unijny podatek od ucieczki emisji 
gazów cieplarnianych i inicjatywy w zakresie dekarbonizacji oraz 
rozwój ekologicznego przemysłu wodorowego; UE musi również 
niezwłocznie wdrożyć nowe środki fizyczne, takie jak przepływ 
zwrotny i dodatkowa infrastruktura transgraniczna między 
państwami członkowskimi; UE musi ponadto zdywersyfikować 
swoje źródła energii, w tym poprzez rozwijanie nowych zdolności w 
zakresie importu skroplonego gazu ziemnego, transformacji 
energetyki i inicjatyw w zakresie dekarbonizacji, które szybko 
zyskują na popularności i mogą zmniejszyć popyt na paliwa 
kopalne, a tym samym położyć kres dominacji energetycznej Rosji 
na kontynencie europejskim;”

część druga „w tym kontekście należy natychmiast wstrzymać budowę 
gazociągu Nord Stream 2, który jest sprzeczny z europejską 
solidarnością i grozi zwiększeniem dominacji Rosji oraz 
uzależnieniem UE od rosyjskiego gazu, a także narażeniem Ukrainy 
na wrogie działania ze strony Rosji, i w obecnych okolicznościach 
nie powinien być oddawany do użytku, nawet jeśli jego budowa 
zostanie ukończona;”

ID, Verts/ALE:
poprawka 25
część 
pierwsza

„UE musi wziąć pod uwagę fakt, że poparcie dla Józefa Stalina 
wśród ludności rosyjskiej wzrosło podczas ery Władimira Putina do 
najwyższego poziomu w historii: 70 % społeczeństwa uważa, że 
Stalin odegrał pozytywną rolę w rosyjskiej historii;”

część 
pierwsza

„UE powinna uznać, że jest to spowodowane polityką Putina 
polegającą na „stalinizacji świadomości masowej” i 
represjonowaniu niezależnych historyków;”

część trzecia „UE musi nalegać na udostępnienie archiwów radzieckich 
naukowcom i badaczom oraz na upublicznienie szczegółów aktów 
ludobójstwa popełnionych przez stalinistów wobec Rosjan i innych 
narodów Związku Radzieckiego i jego państw satelickich,”

część czwarta„w tym akt dotyczących przestępczej operacji wojskowej znanej 
jako obława augustowska;”



P9_PV(2021)09.13-16(VOT)_PL.docx 21 PE 697.282

23. Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw 
członkowskich *

Sprawozdanie: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Poprawki
komisji 

przedmiotowo 
właściwej – 

głosowanie łączne

4-8 komisja gi + 567, 31, 96

gp

1/gi + 613, 32, 49

1 komisja

2/gi + 509, 143, 41

gp

1/gi + 623, 29, 42

3 komisja

2/gi + 427, 198, 69

gp

1/gi + 616, 25, 53

Poprawki
komisji 

przedmiotowo 
właściwej – 
głosowanie 

odrębne

9 komisja

2/gi + 347, 327, 20

10 S&D gi - 330, 342, 22

gp

1/gi + 490, 102, 102

Motyw 5

2 komisja

2/gi + 342, 316, 36

Wniosek Komisji Europejskiej gi + 502, 91, 94

Wnioski o głosowanie podzielone
PPE:
poprawka 1
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „tj. dzieci, osób z 
niepełnosprawnościami, osób samotnie wychowujących dzieci, 
mniejszości etnicznych, takich jak Romowie, osób LGBTIQA+, osób 
mieszkających na obszarach oddalonych i osób starszych,”

część druga te słowa
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poprawka 2
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „należy nadal uwzględniać”

część druga te słowa
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poprawka 3
część 
pierwsza

„Zmiany klimatu i wyzwania związane ze środowiskiem, 
globalizacja, cyfryzacja, sztuczna inteligencja, telepraca, 
gospodarka platformowa i zmiany demograficzne sprawiają, że 
europejskie gospodarki i społeczeństwa się przekształcają. O ile 
telepracę można postrzegać jako krok w kierunku lepszej 
równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, gdyż 
umożliwia wcześniej wykluczonym grupom pracowników dostęp do 
rynków pracy, istnieje również ryzyko zatarcia granic między 
czasem pracy a czasem osobistym, co może mieć negatywny 
wpływ na podstawowe prawa pracowników oraz ich zdrowie 
fizyczne i psychiczne. Unia i jej państwa członkowskie powinny – we 
współpracy – skutecznie odpowiadać na te czynniki strukturalne 
i w razie potrzeby dostosowywać istniejące systemy, uznając ścisłą 
współzależność gospodarek i rynków pracy państw członkowskich 
oraz odnośnych polityk. Wymaga to skoordynowanych, ambitnych i 
skutecznych działań politycznych z udziałem partnerów 
społecznych zarówno na szczeblu unijnym, jak i na szczeblu 
krajowym, zgodnie z postanowieniami TFUE, Europejskim filarem 
praw socjalnych oraz unijnymi przepisami dotyczącymi zarządzania 
gospodarczego. Takie działania polityczne powinny obejmować 
stymulowanie zrównoważonych inwestycji, odnowienie 
zobowiązania na rzecz przeprowadzenia w odpowiedniej kolejności 
reform, które przyczyniają się do przyspieszenia wzrostu 
gospodarczego, tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy, 
zwiększenia produktywności, zapewniania godziwych warunków 
pracy, spójności społecznej i terytorialnej, pozytywnej 
konwergencji, odporności i odpowiedzialności budżetowej i 
społecznej. Powinny one łączyć środki po stronie podaży i popytu 
i uwzględniać ich wpływ na środowisko, zatrudnienie oraz 
społeczeństwo. W następstwie oświadczenia unijnych ministrów 
finansów z 23 marca 2020 r. o pakcie stabilności i wzrostu w 
kontekście kryzysu wywołanego COVID-19, w którym to 
oświadczeniu zapowiedziano tymczasowe odstępstwo od paktu 
stabilności i wzrostu (ogólną klauzulę wyjścia), oraz komunikatu 
Komisji z 2 czerwca 2021 r. pt. „Koordynacja polityki gospodarczej 
w 2021 r.: przezwyciężenie COVID-19, wspieranie odbudowy i 
modernizacja naszej gospodarki”, w którym wskazano, że w 2022 r. 
ogólna klauzula wyjścia będzie nadal stosowana i zostanie 
wyłączona, jak się oczekuje, od 2023 r., państwa członkowskie 
powinny w pełni wykorzystać potencjał, jaki daje ogólna klauzula 
wyjścia, aby wspierać przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej 
sytuacji lub nieposiadające płynności finansowej, w szczególności 
mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, 
chronić miejsca pracy, płace i warunki pracy oraz inwestować w 
ludzi i systemy opieki społecznej.”

część druga „Potencjalne ryzyko dla finansów publicznych, spowodowane 
przedłużeniem stosowania klauzuli, a także potencjalne negatywne 
skutki społeczne jej wyłączenia, spodziewane w 2023 r., należy 
ocenić ex ante.”
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poprawka 9
część 
pierwsza

„W rezolucji ustawodawczej z 10 lipca 2020 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących 
polityki zatrudnienia państw członkowskich Parlament Europejski – 
w świetle pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz 
wpływu na zatrudnienie – wezwał do zmiany wytycznych 
dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich, aby móc 
lepiej reagować na kryzys. Istotne jest, aby odpowiednio zmienić 
wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich.”

część druga „Aby wzmocnić demokratyczne podejmowanie decyzji, Parlament 
Europejski powinien uczestniczyć na równi z Radą w określaniu 
zintegrowanych wytycznych w sprawie wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia.”

24. Uczciwe warunki pracy, prawa i ochrona socjalna osób 
pracujących za pośrednictwem platform internetowych  – 
nowe formy zatrudnienia związane z rozwojem cyfrowym

Sprawozdanie: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

gp

1/gi + 259, 225, 209

Motyw J ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 371, 270, 52

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 524, 39, 124

Wnioski o głosowanie podzielone
posłowie:
motyw J
część 
pierwsza

„mając na uwadze, że jeśli wyżej wspomniane zagrożenia nie 
zostaną odpowiednio uwzględnione, mogą one narazić na szwank 
cały europejski model społecznej gospodarki rynkowej i cele 
Europejskiego filaru praw socjalnych;”

część druga „mając na uwadze, że postępy technologiczne mogą także 
zapewniać rozwiązania służące dostosowaniu europejskiego 
modelu społecznego do rzeczywistości XXI wieku;”
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25. Zawód rybaka w przyszłości

Sprawozdanie: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Po ust. 47 1 posłowie gi + 635, 40, 19

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 650, 17, 20
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26. Plany i działania mające na celu przyspieszenie transformacji 
ku innowacjom bez wykorzystywania zwierząt w badaniach 
naukowych, testach regulacyjnych i edukacji

Projekty rezolucji: B9-0425/2021, B9-0426/2021, B9-0427/2021, B9-0428/2021, 
B9-0429/2021, B9-0432/2021

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0425/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

Ust. 1 6 PPE gi + 564, 122, 8

1 Verts/ALE gi + 342, 252, 100Ust. 2

10 The Left gi - 113, 508, 73

Ust. 3 11 The Left gi + 347, 315, 32

Ust. 7 2 Verts/ALE gi + 603, 86, 5

Ust. 8 3 Verts/ALE gi + 642, 43, 9

12 The Left gi - 194, 484, 16

13 The Left gi - 328, 339, 27

14 The Left gi - 268, 399, 27

Po ust. 11

15 The Left gi - 209, 450, 35

Motyw B 4 PPE gi + 578, 97, 19

Motyw C 7 The Left gi - 145, 531, 18

Po motywie D 8 The Left gi - 75, 501, 118

Motyw K 5 PPE gi + 563, 121, 10

gp

1/gi + 560, 106, 28

Motyw L ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 685, 4, 5
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Po motywie L 9 The Left gi - 193, 467, 34

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 667, 4, 16

Projekty rezolucji grup politycznych

B9-0425/2021 S&D gi ↓

B9-0426/2021 Renew gi ↓

B9-0427/2021 The Left gi ↓

B9-0428/2021 Verts/ALE gi ↓

B9-0429/2021 ECR gi ↓

B9-0432/2021 PPE gi ↓

Wnioski o głosowanie podzielone
ECR:
motyw L
część 
pierwsza

„mając na uwadze, że zastąpienie testów na zwierzętach 
zaawansowanymi metodami niewymagającymi wykorzystywania 
zwierząt będzie konieczne, by osiągnąć ambitne cele Komisji w 
zakresie zdrowia i środowiska określone w planie odbudowy 
NextGenerationEU i w Europejskim Zielonym Ładzie,”

część druga „że jeżeli dostępne są już zatwierdzone alternatywne metody bez 
wykorzystania zwierząt, muszą one mieć pierwszeństwo;”

Różne
Eleonora Evi (grupa Verts/ALE) również poparła projekt rezolucji B9-
0428/2021.
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27. Uznanie przemocy ze względu na płeć za nową dziedzinę 
przestępczości wśród wymienionych w art. 83 ust. 1 TFUE

Sprawozdanie: Malin Björk, Diana Riba i Giner (A9-0249/2021) (Większość posłów 
do Parlamentu wymagana do przyjęcia projektu rezolucji)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Ust. 1 25 ECR gi - 120, 520, 42

Ust. 5 3 PPE gi - 240, 376, 62

Po ust. 5 26 ECR gi - 67, 527, 88

Ust. 7 4 PPE gi - 297, 352, 29

Ust. 9 ust. pierwotny 
tekst

gi + 359, 297, 26

Ust. 14 27 ECR gi - 109, 517, 55

gp

1/gi + 522, 98, 60

Ust. 16 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 450, 140, 89

Po ust. 16 28 ECR gi - 151, 518, 12

Ust. 20 5 PPE gi - 216, 370, 90

Ust. 23 ust. pierwotny 
tekst

gi + 522, 75, 84

Ust. 29 13 ID gi - 128, 523, 23

6 PPE gi - 226, 387, 64Ust. 37

ust. pierwotny 
tekst

gi + 459, 132, 86

Po ust. 37 18 ECR gi - 144, 514, 20

Ust. 38 ust. pierwotny 
tekst

gi + 476, 102, 101

Po ust. 38 19 ECR gi - 151, 494, 36

7 PPE gi - 185, 397, 93Ust. 39

ust. pierwotny 
tekst

gi + 392, 254, 35
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

14 ID gi - 143, 508, 24

15 ID gi - 125, 522, 26

Po ust. 39

16 ID gi - 131, 512, 30

8 PPE gi - 217, 362, 97Ust. 45

ust. pierwotny 
tekst

gi + 358, 276, 46

Ust. 49 9 PPE gi - 302, 365, 10

Ust. 57 ust. pierwotny 
tekst

gi + 488, 29, 164

gp

1/gi + 580, 26, 75

Ust. 61 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 385, 207, 89

29 ECR gi - 137, 512, 31

gp

1/gi + 543, 112, 24

Ust. 67

ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 519, 145, 15

Ust. 68 10 PPE gi - 197, 420, 58

Ust. 69 ust. pierwotny 
tekst

gi + 362, 290, 27

Po umocowaniu 2 20 ECR gi - 171, 495, 13

Po motywie C 21 ECR gi - 139, 518, 24

22 ECR gi - 157, 507, 17Po motywie E

23 ECR gi - 87, 533, 61

Po motywie G 24 ECR gi - 61, 530, 66

Po motywie H 17 ECR gi - 143, 521, 17

gpMotyw K ust. pierwotny 
tekst

1/gi + 526, 111, 44
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

2/gi + 338, 309, 30

Motyw L 1 PPE gi - 216, 389, 71

Motyw M 11 ID gi - 123, 525, 26

Po motywie M 12 ID gi - 131, 520, 23

Motyw N 2 PPE gi - 272, 353, 52

Załącznik do projektu rezolucji

gp

1/gi + 520, 134, 27

Motyw 8 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 332, 313, 33

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 427, 119, 140

Wnioski o głosowanie odrębne
PPE: Ust. 9, 37, 38, 39, 45, 57, 69
ID: Ust. 23

Wnioski o głosowanie podzielone
PPE:
motyw K
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „strukturach heteropatriarchalnych i 
asymetriach władzy oraz nierównościach o charakterze 
strukturalnym i instytucjonalnym.”

część druga te słowa

Ust. 16
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „w tym zdrowie i prawa seksualne i 
reprodukcyjne”

część druga te słowa

Ust. 61
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słowa: „publicznej”

część druga to słowo

Motyw 8 (Załącznik do projektu rezolucji)
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „strukturach heteropatriarchalnych i 
asymetriach władzy oraz nierównościach o charakterze 
strukturalnym i instytucjonalnym”

część druga te słowa

ID:
Ust. 67
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część 
pierwsza

„domaga się, aby Komisja przedłożyła, na podstawie art. 83 ust. 1 
akapit trzeci TFUE, wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie 
uznania przemocy ze względu na płeć za nową dziedzinę 
przestępczości”

część druga „spełniającą kryteria określone w tym artykule, zgodnie z 
zaleceniami przedstawionymi w załączniku do traktatu, oraz zwraca 
się do Komisji o wykorzystanie tej nowej dziedziny przestępczości 
jako podstawy prawnej dla całościowej dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady ukierunkowanej na ofiary z myślą o 
zapobieganiu wszelkim formom przemocy ze względu na płeć, 
zarówno w internecie, jak i poza nim, i zwalczaniu jej;”

Różne
Jorge Buxadé Villalba (grupa ECR) poparł również poprawki 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
27, 28, 29.

28. Rządowe represje wobec protestów i obywateli na Kubie

Projekty rezolucji: B9-0436/2021, B9-0438/2021, B9-0439/2021, B9-0441/2021, 
B9-0443/2021

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0436/2021
(PPE, Renew, ECR)

Ust. 1 ust. pierwotny 
tekst

gi + 640, 37, 9

Ust. 5 ust. pierwotny 
tekst

gi + 609, 42, 36

Ust. 9 ust. pierwotny 
tekst

gi + 604, 46, 36

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 426, 146, 115

Projekty rezolucji grup politycznych

B9-0436/2021 PPE gi ↓

B9-0438/2021 The Left gi ↓

B9-0439/2021 S&D, 
Verts/ALE

gi ↓

B9-0441/2021 Renew gi ↓

B9-0443/2021 ECR gi ↓
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Wnioski o głosowanie odrębne
S&D: Ust. 1, 5, 9
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29. Sprawa obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora w 
Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Projekty rezolucji: B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0437/2021, B9-0440/2021, 
B9-0442/2021, B9-0456/2021, B9-0457/2021

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0434/2021
(S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, posłowie)

gp

1/gi + 411, 202, 78

Ust. 8 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 398, 183, 109

Ust. 14 ust. pierwotny 
tekst

gi + 315, 296, 77

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 383, 47, 259

Projekty rezolucji grup politycznych

B9-0434/2021 The Left gi ↓

B9-0435/2021 Verts/ALE gi ↓

B9-0437/2021 ID gi ↓

B9-0440/2021 S&D gi ↓

B9-0442/2021 Renew gi ↓

B9-0456/2021 ECR gi ↓

B9-0457/2021 PPE gi ↓

Wnioski o głosowanie odrębne
Renew: Ust. 14
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Wnioski o głosowanie podzielone
The Left:
Ust. 8
część 
pierwsza

„wzywa ESDZ, by zaproponowała przyjęcie ukierunkowanych 
środków UE przeciwko osobom odpowiedzialnym za poważne 
naruszenia praw człowieka w ZEA, w tym prześladowanie Ahmeda 
Mansoora i innych obrońców praw człowieka, w ramach globalnego 
systemu sankcji UE za naruszenia praw człowieka;”

część druga „w ramach globalnego systemu sankcji UE za naruszenia praw 
człowieka; przypomina, że wszystkie procedury nakładania sankcji 
muszą być oparte na dowodach i wszczynane tylko wtedy, gdy 
można stwierdzić konkretne naruszenia praw człowieka;”

30. Sytuacja w obozie dla uchodźców w Kakumie w Kenii

Projekty rezolucji: B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0446/2021, B9-0447/2021, 
B9-0448/2021, B9-0452/2021, B9-0454/2021

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0445/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, posłowie)

gp

1/gi + 626, 28, 34

Ust. 5 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 352, 314, 21

4 The Left gi - 136, 535, 17

gp

1/gi + 579, 42, 67

Ust. 6

ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 352, 315, 20

Ust. 8 5 The Left gi - 76, 583, 29

Po ust. 8 6 The Left gi - 254, 419, 15

7 The Left gi - 107, 481, 100

8 The Left gi - 71, 524, 92

9 The Left gi - 137, 465, 86

Po ust. 21

10 The Left gi - 125, 493, 70
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Po motywie C 1 The Left gi + 444, 234, 10

gp

1/gi + 607, 22, 59

Motyw H ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 507, 161, 19

2 The Left gi - 76, 529, 82Po motywie Q

3 The Left gi - 50, 514, 124

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 377, 115, 192

Projekty rezolucji grup politycznych

B9-0444/2021 The Left gi ↓

B9-0445/2021 Verts/ALE gi ↓

B9-0446/2021 ID gi ↓

B9-0447/2021 S&D gi ↓

B9-0448/2021 Renew gi ↓

B9-0452/2021 ECR gi ↓

B9-0454/2021 PPE gi ↓
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Wnioski o głosowanie podzielone
ECR:
Motyw H
część 
pierwsza

„mając na uwadze, że w marcu 2020 r. niektórzy uchodźcy o 
profilach LGBTIQ+ zwrócili się do UNHCR o przeniesienie ich poza 
Kenię z powodu wrogości panującej wobec nich w tym kraju; mając 
na uwadze, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy ponad 30 osób 
LGBTIQ+ zostało przeniesionych z sektora 3 obozu w Kakumie do 
innych sektorów ze względu na zgłaszane przez nie obawy o 
bezpieczeństwo oraz po dokładnym skontrolowaniu przez UNHCR 
sytuacji na miejscu;”

część druga „mając na uwadze, że w mandacie Parlamentu Europejskiego 
dotyczącym wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego unijne ramy przesiedleń i 
zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 516/2014 wezwano do podejmowania z czasem wysiłków 
na rzecz sprawiedliwego podziału osób przesiedlonych między 
państwa członkowskie oraz że wysiłki te powinno się połączyć ze 
staraniami na rzecz wiążących zasad międzynarodowych 
dotyczących wspólnej globalnej odpowiedzialności za przesiedlanie 
osób potrzebujących przesiedlenia zgodnie ze wskazaniami 
UNHCR;”

ECR, PPE:
Ust. 5
część 
pierwsza

„wzywa rząd Kenii do utrzymania obozów dla uchodźców w 
Kakumie i Dadaab przynajmniej do czasu ustabilizowania się 
sytuacji w regionie; apeluje do rządu Kenii o zadbanie, aby przy 
podejmowaniu wszelkich decyzji dotyczących uchodźców 
respektowano należne im prawa człowieka;”

część druga „zaznacza, że pomoc finansowa UE dla państw trzecich na potrzeby 
przyjmowania uchodźców nie powinna zastępować 
odpowiedzialności UE za przyjęcie i przesiedlenie odpowiedniej 
liczby osób potrzebujących ochrony międzynarodowej;”

Ust. 6
część 
pierwsza

„wzywa rząd Kenii, UNHCR i społeczność międzynarodową, aby 
zobowiązały się do współpracy i wypracowania alternatywnych 
trwałych, odpowiednich i opartych na prawach rozwiązań zgodnych 
z zasadami podziału odpowiedzialności i celami Globalnego 
porozumienia w sprawie uchodźców;”

część druga „zaleca, aby – ze względu na skuteczność – obejmowało to 
przesiedlenie do UE znacznej liczby uchodźców potrzebujących 
ochrony międzynarodowej;”

31. Wdrożenie wymogów UE dotyczących wymiany informacji 
podatkowych

Sprawozdanie: Sven Giegold (A9-0193/2021)
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

3 ECR gi - 252, 365, 75Ust. 3

13 ID gi - 85, 536, 69

Ust. 4 4 ECR gi - 277, 357, 58

Ust. 7 15 Verts/ALE,
S&D,

The Left

gi + 370, 254, 68

Po ust. 9 16 Verts/ALE,
S&D,

The Left

gi + 366, 254, 72

Ust. 17 5 ECR gi - 122, 532, 38

Ust. 24 6 ECR gi - 127, 529, 35

Ust. 26 1 PPE gi + 353, 267, 69

Ust. 52 7 ECR gi - 102, 532, 56

Motyw A 12 ID gi - 92, 569, 29

Motyw I 8 Verts/ALE,
S&D,

The Left

gi - 313, 368, 11

Motyw M 9s Verts/ALE,
S&D,

The Left

gi - 251, 433, 8

Motyw O 14 Verts/ALE,
S&D,

The Left

gi + 354, 251, 87

Po motywie P 2 ECR gi - 288, 326, 78

Motyw S 10 Verts/ALE,
S&D,

The Left

gi - 252, 408, 32

Motyw Y 11s Verts/ALE,
S&D,

The Left

gi - 252, 430, 10

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 561, 12, 116
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32. Sytuacja w Afganistanie

Projekty rezolucji: B9-0433/2021, B9-0453/2021, B9-0455/2021, B9-0458/2021, 
B9-0459/2021, B9-0460/2021, B9-0462/2021

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji
RC-B9-0455/2021

(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, posłowie)

Po ust. 1 7 ID gi + 364, 299, 11

Po ust. 12 3 The Left gi - 39, 596, 51

Po ust. 14 4 The Left gi - 64, 594, 29

Po ust. 15 5 The Left gi - 255, 410, 22

gp

1/gi + 641, 6, 40

Ust. 19 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 582, 64, 41

gp

1/gi + 631, 48, 8

2/gi + 544, 136, 7

Ust. 26 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 540, 136, 11

Po ust. 36 8 ID gi - 111, 570, 4

9 ID gi - 267, 403, 15Ust. 38

ust. pierwotny 
tekst

gi + 410, 201, 76

6 PPE gi - 270, 403, 14

14 ECR gi - 276, 400, 11

gp

1/gi - 271, 390, 24

16 S&D

2/gi + 477, 178, 30

Ust. 39

ust. pierwotny gp
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

1/gi ↓tekst

2/gi ↓

11 Verts/ALE gi - 321, 326, 40Po ust. 39

12 Verts/ALE gi - 265, 359, 63

gp

1/gi + 416, 250, 21

2/gi + 346, 319, 21

Ust. 40 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 507, 141, 39

Ust. 45 17 Renew gi + 377, 260, 50

Ust. 46 ust. pierwotny 
tekst

gi + 626, 48, 12

Po ust. 48 10 ID gi - 148, 519, 18

13 Verts/ALE gi + 455, 169, 63

gp

1/gi ↓

2/gi ↓

Ust. 49

ust. pierwotny 
tekst

3/gi ↓

Ust. 50 18 Renew gi + 594, 78, 14

15 ECR gi - 138, 447, 101

gp

1/gi + 536, 121, 30

2/gi + 412, 251, 24

Ust. 51

ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 435, 205, 47
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Ust. 52 ust. pierwotny 
tekst

gi + 456, 212, 19

Po umocowaniu 1 1 The Left gi + 571, 110, 6

Po motywie D 2 The Left gi - 43, 619, 25

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 536, 96, 50

Projekty rezolucji grup politycznych

B9-0433/2021 The Left gi ↓

B9-0453/2021 ID gi ↓

B9-0455/2021 Verts/ALE gi ↓

B9-0458/2021 ECR gi ↓

B9-0459/2021 PPE gi ↓

B9-0460/2021 S&D gi ↓

B9-0462/2021 Renew gi ↓

Wnioski o głosowanie odrębne
ID: Ust. 38, 40, 46, 52
ECR: Ust. 38, 52
The Left: Ust. 51
PPE: Ust. 52

Wnioski o głosowanie podzielone
ID:
Ust. 19
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „i Afgańczykom”

część druga te słowa

The Left:
Ust. 49
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „głębokie rozczarowanie i 
zaniepokojenie” oraz „wyraża zaniepokojenie faktem, że nasza 
zbiorowa porażka w Afganistanie oznacza strategiczną korzyść dla 
niezachodnich mocarstw – Chin i, w mniejszym stopniu, Rosji, 
chociaż nie udzieliły znaczącego wsparcia Afganistanowi ani nie 
były zaangażowane w rozwój tego kraju;”

część druga „głębokie rozczarowanie i zaniepokojenie”
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część trzecia „wyraża zaniepokojenie faktem, że nasza zbiorowa porażka w 
Afganistanie oznacza strategiczną korzyść dla niezachodnich 
mocarstw – Chin i, w mniejszym stopniu, Rosji, chociaż nie udzieliły 
znaczącego wsparcia Afganistanowi ani nie były zaangażowane w 
rozwój tego kraju;”

Verts/ALE:
Ust. 26
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „wszelkich” oraz „biometryczne”

część druga „wszelkich”
część trzecia „biometryczne”

Ust. 51
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „poprzez budowę rzeczywistej 
Europejskiej Unii Obrony” oraz „jakiej wielkości inwestycje będą 
konieczne”

część druga „poprzez budowę rzeczywistej Europejskiej Unii Obrony”
część trzecia „jakiej wielkości inwestycje będą konieczne”

PPE:
poprawka 16
część 
pierwsza

„bardzo krytycznie odnosi się do niedawnych konkluzji Rady 
ministrów spraw wewnętrznych, które uważa za niedopuszczalne 
zarówno pod względem tonu, jak i treści;” oraz „konkretne i nowe 
zobowiązania”

część druga „w pełnej zgodności z konwencją genewską z 1951 r.”

ID, PPE:
Ust. 39
część 
pierwsza

„wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia 
skoordynowanych działań europejskich na rzecz prowadzenia 
humanitarnej polityki azylowej, pozwalającej UE wziąć moralną 
odpowiedzialność za przyjmowanie i integrację; z zadowoleniem 
przyjmuje planowane wrześniowe forum ds. przesiedleń; podkreśla, 
że polityka UE powinna objąć w trybie priorytetowym rozszerzenie 
możliwości przesiedleń dla osób, które są najbardziej zagrożone i 
znajdują się w najtrudniejszej sytuacji, a także dalsze środki 
uzupełniające, takie jak wizy humanitarne i specjalny program 
wizowy dla afgańskich kobiet ubiegających się o ochronę przed 
reżimem talibów;”

część druga „wzywa państwa członkowskie, by z uwagi na ostatnie wydarzenia 
przeprowadziły ponowną ocenę aktualnych i niedawnych wniosków 
o udzielenie azylu, w tym wniosków, które wcześniej odrzuciły; 
podkreśla, że w żadnym przypadku nie można dopuścić do 
przymusowych powrotów do Afganistanu;”

ECR, PPE:
Ust. 40
część 
pierwsza

„wzywa Radę do wykorzystania dostępnych narzędzi, takich jak 
dyrektywa w sprawie tymczasowej ochrony i mechanizm ochrony 
ludności, aby zmaksymalizować wysiłki całej UE na rzecz 
zapewnienia lepszej koordynacji między państwami członkowskimi 
oraz natychmiastowego dostępu do ochrony;”
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część druga „ponownie wzywa Komisję, by sporządziła wniosek ustawodawczy 
w sprawie wiz humanitarnych;”

część trzecia „i wzywa do równego podziału odpowiedzialności między 
państwami członkowskimi;”

33. Sytuacja w Libanie

Projekty rezolucji: B9-0464/2021, B9-0465/2021, B9-0466/2021, B9-0467/2021, 
B9-0468/2021, B9-0469/2021, B9-0470/2021

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0465/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, posłowie)

gp

1/gi + 595, 65, 28

Ust. 7 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 656, 3, 29

Po ust. 8 2 S&D gi - 283, 394, 10

Ust. 10 5 The Left gi - 273, 371, 44

Ust. 11 6 The Left gi - 56, 511, 121

gp

1/gi + 617, 43, 28

Ust. 12 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 658, 1, 29

Ust. 13 1 S&D gi - 204, 435, 49

Po ust. 17 7 The Left gi + 440, 190, 57

Po motywie O 3 The Left gi + 548, 53, 87

Motyw S 4 The Left gi - 228, 414, 44

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 575, 71, 39

Projekty rezolucji grup politycznych

B9-0464/2021 The Left gi ↓

B9-0465/2021 Verts/ALE gi ↓

B9-0466/2021 ID gi ↓
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

B9-0467/2021 S&D gi ↓

B9-0468/2021 ECR gi ↓

B9-0469/2021 PPE gi ↓

B9-0470/2021 Renew gi ↓

Wnioski o głosowanie podzielone
The Left:
Ust. 7
część 
pierwsza

„wzywa władze Libanu do jak najszybszego wznowienia rozmów z 
MFW, by reformy przyniosły namacalną poprawę sytuacji 
mieszkańców Libanu borykających się z problemami; apeluje do 
władz libańskich o realizację zobowiązań podjętych wcześniej w 
związku z konferencją gospodarczą na rzecz rozwoju w drodze 
reform z udziałem sektora prywatnego (CEDRE), która odbyła się w 
kwietniu 2018 r., przy wsparciu Międzynarodowej Grupy Wsparcia 
dla Libanu oraz na podstawie porozumienia wszystkich libańskich 
przywódców politycznych, co zakłada merytoryczne i głębokie 
reformy gospodarki i systemu sprawowania rządów, w tym 
przywrócenie stabilności gospodarczej i wiarygodności sektora 
finansowego, zagwarantowanie niezawisłości sądownictwa, 
zapewnienie poszanowania praw człowieka i praworządności oraz 
zwalczanie korupcji;”

część druga „wzywa władze Libanu, by udzieliły wsparcia społecznościom 
będącym w najtrudniejszej sytuacji, w tym z wykorzystaniem siatek 
bezpieczeństwa socjalnego; wzywa władze Libanu do zatwierdzenia 
budżetu na 2021 r. i przygotowania budżetu na 2022 r., w tym 
solidnego programu ochrony socjalnej, do wdrożenia programu 
siatki bezpieczeństwa socjalnego w sytuacjach nadzwyczajnych 
oraz krajowego programu walki z ubóstwem; wzywa władze Libanu 
do przeznaczenia odpowiednio dużych środków budżetowych na 
wybory w 2022 r.;”

Ust. 12
część 
pierwsza

„wzywa społeczność międzynarodową do zapewnienia niezbędnego 
wsparcia finansowego, aby umożliwić libańskim siłom zbrojnym i 
siłom bezpieczeństwa wewnętrznego wypełnianie ich kluczowej roli 
w zapobieganiu dalszemu upadkowi instytucji państwowych, 
zapewnianiu pomocy humanitarnej i zapewnianiu bezpieczeństwa i 
stabilności, przy poszanowaniu prawa do protestu oraz wolności 
słowa;”

część druga „przypomina o zasadniczym znaczeniu rozliczalności urzędników 
państwowych i potępia wszelkie akty przemocy wobec 
protestujących;”
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34. Wolność mediów i dalsze pogorszenie się stanu 
praworządności w Polsce

Projekty rezolucji: B9-0461/2021, B9-0463/2021

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0461/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

gp

1/gi + 563, 75, 55

Ust. 20 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 551, 135, 6

gp

1/gi + 532, 119, 39

Ust. 23 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 459, 184, 45

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 502, 149, 36

Projekt rezolucji B9-0463/2021 (ECR)

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi ↓

Wnioski o głosowanie podzielone
PPE:
Ust. 23
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „i praw”

część druga te słowa

Verts/ALE, The Left:
Ust. 20
część 
pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów: „i zagrożenia hybrydowego”

część druga te słowa

Różne
Mikuláš Peksa (grupa Verts/ALE) również poparł projekt rezolucji B9-
0461/2021.



P9_PV(2021)09.13-16(VOT)_PL.docx 45 PE 697.282

35. Wzmocnienie przejrzystości i uczciwości w instytucjach UE 
poprzez ustanowienie niezależnego unijnego organu ds. etyki

Sprawozdanie: Daniel Freund (A9-0260/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowani
e

Gi/ge – uwagi

Ust. 10 2 posłowie gi - 212, 451, 29

Ust. 21 3 posłowie gi - 311, 376, 5

Ust. 24 4 posłowie gi - 292, 368, 32

Ust. 34 1 posłowie gi + 263, 239, 190

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 377, 87, 224


