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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. Ocena technologii medycznych ***II

Zalecenie do drugiego czytania: Tiemo Wölken (A9-0334/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Przyjęcie bez głosowania

2. Unijny kontyngent taryfowy na wysokiej jakości wołowinę z Paragwaju ***I

Sprawozdanie: Jordi Cañas (A9-0333/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wniosek Komisji 
Europejskiej

gi + 562, 6, 121

3. Europejski Rok Młodzieży 2022 ***I

Sprawozdanie: Sabine Verheyen (A9-0322/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wstępne porozumienie

Wstępne 
porozumienie

2 komisja gi + 604, 25, 68

Wspólne oświadczenie 3 komisja gi + 609, 25, 63

Oświadczenie Komisji 4 komisja gi + 609, 25, 63

4. Wspólny zespół dochodzeniowo-śledczy: dostosowanie do przepisów UE 
dotyczących ochrony danych osobowych ***I

Sprawozdanie: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wstępne porozumienie

Wstępne 
porozumienie

1 komisja gi + 669, 22, 6
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5. Europejski nakaz dochodzeniowy w sprawach karnych – dostosowania do 
przepisów UE dotyczących ochrony danych osobowych ***I

Sprawozdanie: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wstępne porozumienie

Wstępne 
porozumienie

1 komisja gi + 673, 16, 8

6. Zwalczanie przemocy ze względu na płeć: cyberprzemoc 

Sprawozdanie: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylwia Spurek (A9-0338/2021) (do przyjęcia projektu 
rezolucji wymagana większość głosów posłów do Parlamentu)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

gp

1/gi + 472, 145, 70

2/gi + 612, 33, 42

Ust. 6 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 531, 115, 41

Ust. 35 8 ID gi - 153, 526, 8

Po ust. 46 5 Renew gi + 397, 21, 269

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

gi + 420, 164, 102Ust. 50

ust. pierwotny 
tekst

gi ↓

Ust. 52 7 Renew, S&D, 
Verts/ALE, 
The Left

gi + 470, 154, 61

Ust. 53 ust. pierwotny 
tekst

gi + 524, 147, 18

Ust. 54 ust. pierwotny 
tekst

gi + 524, 141, 22

1 Verts/ALE gi + 525, 150, 14Załącznik, zalecenie 1 
ust. 1

4oc1 PPE gi ↓
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Załącznik, zalecenie 1 
ust. 1a

4oc2 PPE gi + 455, 137, 94

Załącznik, zalecenie 1 
ust. 1b

4oc3 PPE gi + 526, 109, 53

Załącznik, zalecenie 2 
ust. 4

2 Verts/ALE gi + 514, 147, 28

Załącznik, zalecenie 2 
ust. 5

3 Verts/ALE gi + 513, 147, 29

gp

1/gi + 611, 25, 52

Motyw Z ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 526, 113, 49

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 513, 122, 58

Wnioski o głosowanie odrębne
ID: ust. 50, 53, 54

Wnioski o głosowanie podzielone
Verts/ALE:
ust. 6
część pierwsza „wzywa Komisję do dopilnowania, by zajęto się również problemem 

cyberprzemocy, w tym formami, jakie przybiera ona w branży usług seksualnych;”
część druga „wzywa Komisję i państwa członkowskie do położenia kresu przemysłowi 

pornograficznemu opartemu na handlu seksem, gwałtach i innych formach 
napaści i wykorzystywania kobiet i dzieci;”

część trzecia „wzywa Komisję i państwa członkowskie do włączenia mizoginii do form mowy 
nienawiści, a mizoginistycznych napaści do przestępstw z nienawiści;”

ID:
motyw Z
część pierwsza „mając na uwadze, że w 2017 r. Unia podpisała Konwencję Rady Europy o 

zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej 
(„konwencję stambulską”)”

część druga „, która pozostaje punktem odniesienia dla międzynarodowych norm w zwalczaniu 
przemocy ze względu na płeć, a przystąpienie Unii do konwencji jest dla Komisji 
kluczowym priorytetem;”

7. Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia 
pomocy Chorwacji

Sprawozdanie: Karlo Ressler (A9-0343/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wniosek dotyczący 
decyzji

gi + 689, 6, 2
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8. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – 
wniosek EGF/2021/003 IT Porto Canale – Włochy

Sprawozdanie: Janusz Lewandowski (A9-0345/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wniosek dotyczący 
decyzji

gi + 665, 17, 15

9. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – 
wniosek EGF/2021/002 IT/Air Italy – Włochy

Sprawozdanie: Janusz Lewandowski (A9-0346/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wniosek dotyczący 
decyzji

gi + 662, 17, 18

10. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – 
wniosek EGF/2021/004 ES / Aragón automotive – Hiszpania

Sprawozdanie: Esteban González Pons (A9-0344/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wniosek dotyczący 
decyzji

gi + 665, 27, 5

11. Przewidywalność dla państw członkowskich oraz procedury rozstrzygania 
sporów przy udostępnianiu tradycyjnych zasobów własnych oraz zasobów 
własnych opartych na VAT i na DNB *

Sprawozdanie: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0347/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wniosek Komisji 
Europejskiej
i poprawki

gi + 551, 116, 30
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12. Umowa o transporcie lotniczym między UE a USA ***

Zalecenie: Maria Grapini (A9-0335/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt decyzji
Rady

gi + 658, 9, 30

13. Umowa o partnerstwie WE–Gabon w sprawie połowów: protokół 
wykonawczy ***

Zalecenie: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0316/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt decyzji
Rady

gi + 478, 148, 71

14. Instrument dotyczący udzielania zamówień publicznych w kontekście 
międzynarodowym ***I

Drugie sprawozdanie: Daniel Caspary (A9-0337/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wniosek Komisji 
Europejskiej i 

poprawki

gi + 590, 8, 99

15. Przepisy przejściowe dotyczące niektórych wyrobów medycznych do 
diagnostyki in vitro oraz odroczonego stosowania wymogów dotyczących 
wyrobów na własny użytek ***I

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2021)0627 - C9-0381/2021 - 2021/0323(COD))

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wniosek Komisji 
Europejskiej

gi + 687, 6, 4
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16. Akt o rynkach cyfrowych ***I

Sprawozdanie: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej – 
głosowanie łączne

1-21
24-79

81-103
105-
109
111-
117
119-
126
129-
151
153-
229

komisja gi + 651, 5, 40

gp

1/gi + 677, 6, 13

127 komisja

2/gi + 533, 149, 14

gp

1/gi + 670, 6, 20

Poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej – 
głosowanie odrębne

128 komisja

2/gi + 526, 149, 21

Art. 1 ust. 2 231 komisja ITRE gi + 347, 317, 32

80 komisja gi + 530, 156, 10Art. 3 ust. 2 lit. a)

249 ID gi ↓

240 The Left gi - 145, 545, 6Art. 5 ust. 1 lit. a)

104 komisja gi + 672, 14, 10

Art. 5 ust. 1 po lit. a) 250 ID gi - 99, 580, 13

241 The Left gi - 165, 516, 15Art. 5 ust. 1 lit. f)

110 komisja gi + 685, 5, 6

235 komisja ECON gi + 353, 308, 35

118 komisja gi ↓

Art. 5 ust. 1 po lit. g)

242 The Left gi - 181, 469, 46
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Art. 5 po ust. 1 251 ID gi - 90, 587, 15

Art. 6 ust. 1 po lit. f) 245 posłowie gi - 286, 356, 52

Art. 7 po ust. 6 232 komisja ITRE gi - 209, 337, 150

152oc1 komisja gi + 651, 34, 11Art. 11 ust. 2

243 The Left gi ↓

Art. 11, reszta 152oc2 komisja gi + 686, 4, 6

Art. 12 ust. 2 236 komisja ECON gi - 249, 313, 134

252 ID gi - 68, 529, 95Art. 21 po ust. 1

253 ID gi - 86, 540, 66

254 ID gi - 57, 601, 34Po art. 27

255 ID gi - 58, 603, 33

Po art. 30 233 komisja ITRE gi + 344, 341, 11

Po art. 32 237 komisja ECON gi - 173, 499, 23

Art. 38 po ust. 3 238 komisja ECON gi - 149, 505, 42

Po motywie 1 230 komisja ITRE gi - 295, 324, 76

Po motywie 14 244 posłowie gi + 365, 293, 35

Po motywie 31 234 komisja ECON gi - 264, 300, 131

239 The Left gi - 163, 491, 41

22 komisja gi + 668, 26, 2

Po motywie 36

23 komisja gi + 689, 3, 4

Po motywie 52 246 posłowie gi - 301, 356, 37

247 ID gi - 98, 580, 14Po motywie 78

248 ID gi - 110, 565, 17

Wniosek Komisji Europejskiej gi + 642, 8, 46

Wnioski o głosowanie odrębne
The Left: poprawka 80
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Wnioski o głosowanie podzielone
Verts/ALE:
poprawka 127
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „na ich wniosek”, „jakie są dostępne strażnikowi 

dostępu lub wykorzystywane przez niego, jego jednostki zależne lub jego 
partnerów” i „tym samym”

część druga te słowa

poprawka 128
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „na ich wniosek”, „jakie są dostępne strażnikowi 

dostępu lub wykorzystywane przez niego, jego jednostki zależne lub jego 
partnerów” i „tym samym”

część druga te słowa

Różne
Mario Furore również poparł poprawki 244–246.

17. Równość kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej w latach 2018–2020

Sprawozdanie: Sandra Pereira (A9-0315/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

3 Renew gi - 277, 356, 63

gp

1/gi + 638, 44, 14

Ust. 1

ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 406, 206, 84

Ust. 2 ust. pierwotny 
tekst

gi + 371, 172, 153

Ust. 3 4 Renew gi + 371, 309, 14

gp

1/gi + 487, 77, 132

Ust. 4 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 542, 116, 38

gp

1/gi + 382, 247, 67

Ust. 5 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 513, 92, 89

gp

1/gi + 611, 10, 74

2/gi + 470, 164, 61

Ust. 8 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 396, 233, 66



P9_PV(2021)12.13-16(VOT)_PL.docx 12 PE 702.883

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

gp

1/gi + 592, 49, 53

2/gi + 377, 278, 39

Ust. 10 ust. pierwotny 
tekst

3/gi - 281, 341, 72

gp

1/gi + 644, 40, 11

Ust. 11 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 442, 140, 113

gp

1/gi + 424, 208, 63

Ust. 12 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 549, 94, 52

gp

1/gi + 675, 6, 14

2/gi + 409, 219, 68

Ust. 14 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 671, 10, 15

gp

1/gi + 582, 23, 90

Ust. 15 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 514, 119, 62

gp

1/gi + 534, 103, 59

2/gi + 430, 172, 91

Ust. 16 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 373, 279, 43

Ust. 16 po akapicie 
pierwszym

11 ID gi - 138, 534, 21

gp

1/gi + 606, 42, 47

Ust. 19 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 518, 123, 54

Ust. 22 12 ID gi - 151, 535, 7

13 ID gi - 143, 543, 8Ust. 23

ust. pierwotny gp
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

1/gi + 552, 32, 111tekst

2/gi + 500, 139, 56

gp

1/gi + 603, 59, 29

2/gi + 492, 131, 68

3/gi + 467, 142, 81

4/gi + 470, 140, 80

5/gi + 485, 139, 66

Ust. 24 ust. pierwotny 
tekst

6/gi + 494, 136, 61

gp

1/gi + 519, 132, 41

Ust. 25 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 485, 140, 66

gp

1/gi + 516, 152, 28

Ust. 32 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 356, 303, 37

Ust. 34 ust. pierwotny 
tekst

gi + 504, 111, 81

gp

1/gi + 615, 56, 25

Ust. 36 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 588, 102, 6

Umocowanie 23 ust. pierwotny 
tekst

gi + 458, 179, 56

Motyw B 5 ID gi - 120, 543, 31

Motyw C 6 ID gi - 92, 591, 11

gp

1/gi + 620, 48, 27

Motyw E ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 494, 139, 61

7 ID gi - 137, 539, 18Motyw F

ust. pierwotny gp
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

1/gi + 430, 10, 256tekst

2/gi + 219, 13, 463

gp

1/gi + 548, 69, 79

Motyw G ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 377, 273, 44

gp

1/gi + 575, 60, 54

2/gi + 495, 132, 64

3/gi + 491, 133, 65

4/gi + 520, 84, 84

5/gi + 497, 129, 64

6/gi + 491, 113, 85

Motyw K ust. pierwotny 
tekst

7/gi + 484, 155, 51

Motyw L 8 ID gi - 152, 535, 7

gp

1/gi + 583, 17, 96

Motyw N ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 591, 24, 81

Motyw P 1 Renew gi + 446, 136, 114

Motyw Q 2 Renew gi + 379, 276, 41

Motyw V 9 ID gi - 143, 538, 13

Motyw W 10 ID gi - 122, 537, 35

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 500, 105, 87

Wnioski o głosowanie odrębne
PPE: umocowanie 23; ust. 2, 34

Wnioski o głosowanie podzielone
PPE:
ust. 1
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „podkreśla w związku z tym, że należy lepiej zwalczać 

niepewne formy zatrudnienia, tak aby wszyscy pracownicy otrzymywali godziwe 
wynagrodzenie wystarczające do zapewnienia im i ich rodzinom godnego poziomu 
życia dzięki ustawowym mechanizmom ustalania minimalnego wynagrodzenia lub 
układom zbiorowym zgodnie z zasadą, że stałe zatrudnienie musi być prawdziwym 
stosunkiem pracy, który uznaje i wzmacnia prawa pracowników;”

część druga te słowa
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ust. 4
część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji w sprawie wiążących środków w 

zakresie przejrzystości wynagrodzeń jako ważną inicjatywę mającą na celu 
utrzymanie i wdrożenie zasady równości wynagrodzeń za taką samą pracę lub 
pracę tej samej wartości, ale podkreśla, że sama przejrzystość płac nie skoryguje 
głęboko zakorzenionych nierówności leżących u podstaw tej różnicy;”

część druga „wzywa państwa członkowskie do określenia jasnych celów w celu wyeliminowania 
różnic w wynagrodzeniach i emeryturach kobiet i mężczyzn; podkreśla potrzebę 
uwzględnienia w tym planie działania perspektywy przekrojowej oraz różnych 
realiów i doświadczeń związanych z dyskryminacją, z jaką spotykają się kobiety z 
określonych grup;”

ust. 5
część pierwsza „podkreśla znaczenie podejmowania przez państwa członkowskie zdecydowanych 

środków, w tym sankcji, w przypadku gdy przedsiębiorstwa nie przestrzegają 
przepisów prawa pracy zwalczających dyskryminację ze względu na płeć i 
nierówne traktowanie ze względu na płeć; podkreśla potrzebę zapewnienia 
warunkowości przy przyznawaniu funduszy UE przedsiębiorstwom, które nie 
gwarantują praw pracowniczych, zwłaszcza tym, które z naruszeniem prawa 
dyskryminują kobiety;”

część druga „wzywa Komisję i Radę do dopilnowania, aby wszystkie środki budżetowe w 
wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027 były zgodne z zasadą 
równości kobiet i mężczyzn oraz promowały uwzględnianie aspektu płci i 
sporządzanie budżetu z uwzględnieniem aspektu płci we wszystkich strategiach 
politycznych UE; wzywa do włączenia wskaźnika równouprawnienia płci do tablicy 
wskaźników społecznych oraz do dostarczania danych z podziałem na płeć 
dotyczących istniejących wskaźników, aby lepiej reagować na wyzwania 
specyficzne dla poszczególnych krajów; wzywa do wspierania działań promujących 
niezależność ekonomiczną kobiet za pośrednictwem wszystkich programów UE i 
funduszy strukturalnych, takich jak strategiczne wdrożenie Europejskiego 
Funduszu Społecznego, który powinien być wykorzystywany do promowania 
równości płci, poprawy dostępu kobiet do rynku pracy i reintegracji na nim oraz 
zwalczania bezrobocia, ubóstwa i wykluczenia społecznego kobiet oraz wszelkich 
form dyskryminacji; wzywa Komisję do zaproponowania w ramach Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich proaktywnych środków 
mających na celu wspieranie zatrudnienia kobiet na obszarach wiejskich;”

ust. 8
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „na rzecz tworzenia miejsc pracy i podnoszenia płac” 

oraz „i promowania zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin dla wszystkich 
kobiet”;

część druga „na rzecz tworzenia miejsc pracy i podnoszenia płac”
część trzecia „i promowania zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin dla wszystkich kobiet”

ust. 10
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „mających w celu promowanie przejścia na 

gospodarkę opiekuńczą” i „w stosunku do wzrostu gospodarczego”
część druga „mających w celu promowanie przejścia na gospodarkę opiekuńczą”
część trzecia „w stosunku do wzrostu gospodarczego”

ust. 11
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa „podatkowych”
część druga to słowo

ust. 12
część pierwsza „podkreśla, że zasadnicze znaczenie ma wyeliminowanie zniekształceń i 

nierówności związanych z płcią w dziedzinie opodatkowania oraz że systemy 
podatkowe, w tym systemy podatku dochodowego od osób fizycznych, powinny 
się do tego przyczynić;”

część druga „wzywa państwa członkowskie do dopilnowania, by polityka fiskalna, w tym 
opodatkowanie, służyła zwalczaniu i eliminowaniu nierówności społeczno-
ekonomicznych i nierówności płci we wszystkich ich wymiarach;”

ust. 14
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część pierwsza „podkreśla rolę kobiet pracujących w sektorze społecznym; uznaje, że ich 
obciążenie pracą jeszcze bardziej wzrosło w wyniku pandemii”

część druga „oraz że niskie płace, wzrost wyzysku (szczególnie w przypadku migrantek) oraz 
zatrudnianie osób bez wykształcenia lub kwalifikacji do wykonywania zadań 
dodatkowo pogarszają ich warunki pracy i życia;”

część trzecia „podkreśla znaczenie poprawy warunków pracy i płac, przestrzegania czasu pracy 
i korzystania z rokowań zbiorowych w celu zagwarantowania przestrzegania 
warunków pracy;”

ust. 15
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „oraz Konwencji nr 189 dotyczącej osób pracujących w 

gospodarstwie domowym, którą ratyfikowało zaledwie osiem państw i której 
celem jest zapewnienie prawnego uznania pracy w gospodarstwie domowym, 
rozszerzenie praw na wszystkie kobiety wykonujące pracę domową, zwłaszcza 
kobiety pracujące w gospodarce nieformalnej, oraz zapobieganie naruszeniom i 
nadużyciom;”

część druga te słowa

ust. 16
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „, w tym Bułgarię, Republikę Czeską, Węgry, Łotwę, 

Litwę i Słowację,” i „, takie jak „tradycyjne wartości rodzinne”,”
część druga „, w tym Bułgarię, Republikę Czeską, Węgry, Łotwę, Litwę i Słowację,”
część trzecia „, takie jak „tradycyjne wartości rodzinne”,”

ust. 19
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „seksualna i edukacja”
część druga te słowa

ust. 23
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „w zakresie praw i zdrowia seksualnego i 

reprodukcyjnego oraz edukacji na temat relacji międzyludzkich”
część druga te słowa

ust. 24
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „praw kobiet do” „dostęp do wsparcia aborcyjnego” 

„oraz związanych z nim praw, w tym odmowa dostępu do bezpiecznej i legalnej 
aborcji” „stanowią formę przemocy wobec kobiet i dziewcząt;”, „oraz związane z 
nim prawa” oraz „związanymi z nim prawami”

część druga „praw kobiet do”
część trzecia „dostęp do wsparcia aborcyjnego”
część czwarta „oraz związanych z nim praw, w tym odmowa dostępu do bezpiecznej i legalnej 

aborcji”
część piąta „stanowią formę przemocy wobec kobiet i dziewcząt;”
część szósta „oraz związane z nim prawa” i „związanymi z nim prawami”

ust. 25
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „prawa związane ze zdrowiem seksualnym i 

reprodukcyjnym”, „oraz związanych z nim praw”, prawa i zdrowie reprodukcyjne i 
seksualne” z wyjątkiem słów „i zdrowie” oraz „praw i zdrowia reprodukcyjnego i 
seksualnego” z wyjątkiem słów „i zdrowia”

część druga te słowa

ust. 32
część pierwsza „jest głęboko zaniepokojony faktem, że Europejski Zielony Ład i powiązane z nim 

inicjatywy w zakresie klimatu i środowiska nie uwzględniają perspektywy płci; 
wzywa Komisję do wypełnienia obowiązku uwzględniania aspektu płci we 
wszystkich obszarach polityki UE, w tym w polityce UE w zakresie środowiska i 
klimatu; nalega, aby polityce tej towarzyszyła dogłębna analiza pod kątem płci w 
celu dopilnowania, aby uwzględniała ona nierówności płci i inne formy 
wykluczenia społecznego; wzywa Komisję do opracowania planu działania na rzecz 
realizacji zobowiązań wynikających z planu działania w sprawie równości płci 
uzgodnionego na COP 25 w ramach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu”
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część druga „oraz do wyznaczenia stałego punktu kontaktowego UE ds. płci i zmiany klimatu, 
dysponującego wystarczającymi środkami budżetowymi, aby wdrażać i 
monitorować działania w dziedzinie klimatu uwzględniające aspekt płci w UE i na 
świecie;”

ust. 36
część pierwsza „uważa, że zasadnicze znaczenie ma promowanie udziału kobiet w zajęciach 

sportowych, strukturach i rozwoju sportu;”
część druga „dostrzega potrzebę zniwelowania różnic w dostępie kobiet do sportu i w 

przyznawaniu nagród;”

motyw E
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „oraz praw”
część druga te słowa

motyw F
część pierwsza „mając na uwadze, że w ostatnim dziesięcioleciu nacisk na równouprawnienie płci 

w sporcie był bezprecedensowy,”
część druga „ale nie zawsze z najlepszych powodów i dla najlepszych celów, zwłaszcza jeśli 

chodzi o prawa kobiet w praktyce;”

motyw G
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „strukturach patriarchalnych i”
część druga te słowa

motyw K
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „oraz praw”, „w tym edukacji seksualnej i w zakresie 

związków”, „planowania rodziny, metod antykoncepcyjnych”, „oraz bezpiecznej i 
legalnej aborcji”, „ich ciała i” nie do przyjęcia jest fakt, że kilka państw 
członkowskich próbuje obecnie ograniczyć dostęp do zdrowia reprodukcyjnego i 
seksualnego oraz praw w tym zakresie poprzez bardzo restrykcyjne przepisy, 
które prowadzą do dyskryminacji ze względu na płeć i mają negatywny wpływ na 
zdrowie kobiet”;

część druga „oraz praw”
część trzecia „w tym edukacji seksualnej i w zakresie związków”
część czwarta „planowania rodziny, metod antykoncepcyjnych”
część piąta „oraz bezpiecznej i legalnej aborcji”
część szósta „ich ciała i”
część siódma „mając na uwadze, że nie do przyjęcia jest fakt, że kilka państw członkowskich 

próbuje obecnie ograniczyć dostęp do zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego 
oraz praw w tym zakresie poprzez bardzo restrykcyjne przepisy, które prowadzą 
do dyskryminacji ze względu na płeć i mają negatywny wpływ na zdrowie kobiet;”

motyw N
część pierwsza „mając na uwadze, że zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć w UE 

wynosi 14,1 %, chociaż odsetek ten różni się w poszczególnych państwach 
członkowskich; mając na uwadze, że zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na 
płeć ma szereg konsekwencji, w tym różnicę w wysokości 29,5 % w odniesieniu do 
odpowiednich uprawnień emerytalno-rentowych, co prowadzi do zróżnicowania 
emerytur ze względu na płeć i zarazem zwiększa zagrożenie ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym w przypadku starszych kobiet; mając na uwadze, że 
wynika to z różnic w karierze zawodowej i zatrudnieniu, które narosły wskutek 
obowiązków opiekuńczych kobiet lub pracy w niepełnym wymiarze godzin, a także 
wynikających z tego skutków dla dostępu do zasobów finansowych, takich jak 
świadczenia i emerytury; mając na uwadze, że prawo do równego wynagrodzenia 
za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości nie zawsze jest 
zagwarantowane, co pozostaje jednym z głównych wyzwań w walce z 
dyskryminacją płacową; mając na uwadze, że w celu rozwiązania problemu 
zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć ważne jest, aby urlop 
rodzicielski był równo rozdzielany między kobiety i mężczyzn; mając na uwadze, 
że choć praca w sektorach zdominowanych przez kobiety, takich jak opieka, 
sprzątanie, sprzedaż detaliczna i edukacja, jest niezbędna i bardzo cenna z punktu 
widzenia społeczno-gospodarczego, często jest mniej prestiżowa i gorzej opłacana 
niż praca w sektorach zdominowanych przez mężczyzn;”
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część druga „mając na uwadze, że w związku z tym istnieje pilna potrzeba ponownej oceny 
adekwatności wynagrodzeń w sektorach zdominowanych przez kobiety;”

18. Wpływ przestępczości zorganizowanej na zasoby własne UE i na 
niewłaściwe wykorzystywanie funduszy unijnych

Sprawozdanie: Tomáš Zdechovský (A9-0330/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji 
(całość tekstu)

gi + 655, 8, 34

19. Zapobieganie korupcji, nieprawidłowym wydatkom i niewłaściwemu 
wykorzystywaniu funduszy unijnych i krajowych w przypadku funduszy 
pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych i obszarów wydatków kryzysowych

Sprawozdanie: Michèle Rivasi (A9-0320/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji 
(całość tekstu)

gi + 553, 29, 115

20. Wdrożenie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Sprawozdanie: Seán Kelly (A9-0321/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

gp

1/gi + 638, 56, 3

Ust. 14 ust. Verts/ALE

2/gi + 386, 308, 3

Ust. 27 1 The Left gi - 280, 354, 63

Po ust. 34 4 Verts/ALE gi + 551, 34, 112

Ust. 35 2 The Left gi - 162, 345, 190

Ust. 40 3 The Left gi - 143, 355, 198

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 526, 109, 62
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Wnioski o głosowanie podzielone
Verts/ALE:
ust. 14
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „etapowe i ”
część druga te słowa
Różne
Errata: wszystkie wersje językowe.

21. Wyzwania i perspektywy wielostronnych systemów kontroli zbrojeń i 
rozbrojenia

Sprawozdanie: Sven Mikser (A9-0324/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 17 2 posłowie gi - 192, 490, 14

3 posłowie gi - 185, 494, 17

4 posłowie gi - 183, 498, 15

Po ust. 17

5 posłowie gi - 191, 493, 12

Motyw Q 1 posłowie gi - 168, 490, 38

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 536, 128, 31

22. Nowe kierunki działań humanitarnych UE

Sprawozdanie: Norbert Neuser (A9-0328/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji 
(całość tekstu)

gi + 551, 63, 83

23. Współpraca w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej na Bałkanach 
Zachodnich

Sprawozdanie: Lukas Mandl (A9-0298/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji 
(całość tekstu)

gi + 531, 48, 117
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24. Prace Komisji Petycji w 2020 r.

Sprawozdanie: Gheorghe Falcă (A9-0323/2021)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji 
(całość tekstu)

gi + 679, 4, 7

25. Europejskie ramy praw pracowników do partycypacji i przegląd dyrektywy 
w sprawie europejskiej rady zakładowej

Sprawozdanie: Gabriele Bischoff (A9-0331/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Zastępczy projekt 
rezolucji

1 ID gi - 87, 546, 63

Ust. 8 ust. pierwotny 
tekst

gi + 356, 261, 78

gp

1/gi + 389, 228, 79

2/gi + 599, 68, 31

3/gi + 525, 138, 35

Ust. 12 ust. pierwotny 
tekst

4/gi - 274, 410, 14

gp

1/gi + 396, 236, 65

2/gi - 342, 345, 8

Ust. 13 ust. pierwotny 
tekst

3/gi - 321, 369, 5

gp

1/gi + 283, 231, 182

Ust. 16 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 535, 47, 116

gp

1/gi + 609, 46, 43

Ust. 17 ust. pierwotny 
tekst

2/gi - 324, 335, 39
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

gp

1/gi + 557, 79, 62

Ust. 23 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 469, 198, 30

gp

1/gi + 613, 38, 47

Ust. 24 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 414, 213, 70

gp

1/gi + 632, 62, 3

Ust. 25 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 404, 249, 43

gp

1/gi + 541, 120, 37

Ust. 26 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 468, 199, 31

gp

1/gi + 502, 101, 95

Ust. 27 ust. pierwotny 
tekst

2/gi - 307, 383, 8

gp

1/gi + 506, 157, 35

Ust. 28 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 347, 265, 86

gp

1/gi + 639, 38, 21

Motyw R ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 351, 312, 35

Projekt rezolucji (komisja EMPL) (całość tekstu) gi + 476, 115, 99

Wnioski o głosowanie odrębne
posłowie ust. 8, 13
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Wnioski o głosowanie podzielone
posłowie

ust. 12
część pierwsza „wzywa Komisję i państwa członkowskie do ustanowienia warunków i wymogów 

niezbędnych do tego, by do 2030 r. co najmniej 80 % przedsiębiorstw w UE było 
objętych porozumieniami dotyczącymi zrównoważonego ładu korporacyjnego, z 
uwzględnieniem także szczególnych związanych z tym obciążeń 
administracyjnych dla MŚP;”

część druga „w tym celu wzywa do ustanowienia uzgodnionych z pracownikami strategii, które 
pozytywnie wpłyną na rozwój środowiskowy, społeczny i gospodarczy poprzez 
praktyki zarządcze oraz obecność na rynku, w celu wzmocnienia roli członków 
zarządu w realizacji długoterminowych interesów ich przedsiębiorstwa i poprawy 
odpowiedzialności członków zarządu za włączanie zasad zrównoważonego rozwoju 
w proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie, a także promowania praktyk 
dotyczących ładu korporacyjnego wspierających zrównoważonych rozwój 
przedsiębiorstwa, w tym w zakresie sprawozdawczości przedsiębiorstwa,”

część trzecia „wynagradzania członków zarządu, maksymalnego stosunku wynagrodzenia 
dyrektora generalnego do wynagrodzenia pracownika, składu zarządu oraz 
zaangażowania zainteresowanych stron;” wyjątkiem słów: „maksymalnego 
stosunku wynagrodzenia dyrektora generalnego do wynagrodzenia pracownika”

część czwarta „maksymalnego stosunku wynagrodzenia dyrektora generalnego do 
wynagrodzenia pracownika”

ust. 13
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „ochrona socjalna” oraz „należytej”
część druga „ochrona socjalna”
część trzecia „należytej”

ust. 16
część pierwsza „wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby wraz z partnerami społecznymi 

zobowiązały się do osiągnięcia do 2030 r. zasięgu rokowań zbiorowych na 
poziomie 90 % w tych systemach krajowych, które łączą regulacje ustawowe 
i regulacje partnerów społecznych dotyczące zatrudnienia i warunków pracy;”

część druga „podkreśla, że rokowania zbiorowe przyczyniają się do społecznej gospodarki 
rynkowej, zgodnie z założeniami traktatu lizbońskiego; przypomina, że traktaty 
UE, które wyraźnie chronią autonomię partnerów społecznych, oraz systemy 
samoregulacji obowiązujące w niektórych państwach członkowskich muszą być 
chronione, aby partnerzy społeczni mogli niezależnie wprowadzać regulacje, co 
zapewni silną legitymację i rozszerzanie zasięgu układów zbiorowych; wzywa 
państwa członkowskie do usunięcia wszelkich przepisów krajowych, które 
utrudniają rokowania zbiorowe, w tym przez zapewnienie związkom zawodowym 
dostępu do miejsc pracy pracowników w celu organizowania się;”

ust. 17
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „w tym w proces europejskiego semestru”
część druga te słowa

ust. 23
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „ponawia apel do Rady, aby zaprzestała blokowania 

dyrektywy w sprawie kobiet w zarządach, wskazując na fakt, że”
część druga te słowa

ust. 24
część pierwsza „wskazuje, że pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, aby zapewnić 

równouprawnienie płci i równe szanse we wszystkich aspektach partycypacji 
pracowników w całej UE, a także odpowiednią reprezentację pracowników z 
niepełnosprawnościami; zwraca uwagę, że utrzymujące się różnice w traktowaniu 
kobiet i mężczyzn przejawiają się także w ograniczonym dostępie kobiet do 
stanowisk kierowniczych i przedstawicielskich w miejscu pracy; ponownie 
podkreśla, że równouprawnienie płci i różnorodność w zarządach stanowią 
kluczową zasadę demokracji, która niesie ze sobą pozytywne gospodarcze skutki 
uboczne; wzywa do wprowadzenia dodatkowych środków, w porozumieniu z 
partnerami społecznymi, w celu zapewnienia zrównoważonej reprezentacji i 
równouprawnienia płci;”
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część druga „stwierdza, że parytety płci przyczyniają się do osiągnięcia większej 
różnorodności, równości i równouprawnienia płci we wszystkich organach 
decyzyjnych;”

ust. 25
część pierwsza „jest zdania, że przedsiębiorstwa powinny poczynić postępy w gwarantowaniu 

różnorodności i równouprawnienia płci, w tym poprzez równość wynagrodzenia w 
miejscu pracy;”

część druga „apeluje do Rady o poczynienie postępów w zakresie dyrektywy w sprawie kobiet 
w zarządach; wzywa do stosowania kwoty wynoszącej 40 % zarówno wśród 
dyrektorów niewykonawczych, jak i wykonawczych (rozpatrywanych niezależnie), 
tak w przedsiębiorstwach prywatnych, jak i publicznych, przy stopniowym 
dostosowywaniu przepisów krajowych;”

ust. 26
część pierwsza „wzywa Komisję do podjęcia działań mających na celu realizację priorytetów 

zawartych w europejskiej strategii na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–
2025”

część druga „, a w szczególności do dopilnowania, aby odblokowano w Radzie wniosek 
dotyczący dyrektywy w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów 
niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie, i odnośnych 
środków;”

ust. 27
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „różnych form”
część druga te słowa

ust. 28
część pierwsza „podkreśla, że niektóre luki w prawie UE mogłyby zostać usunięte poprzez 

wprowadzenie progów dla minimalnego unijnego standardu reprezentacji na 
szczeblu zarządu na mocy wspomnianej nowej dyrektywy ramowej;”

część druga „uważa w związku z tym, że liczba/proporcja miejsc w zarządach dla 
przedstawicieli pracowników powinna wahać się od kilku miejsc do parytetu, w 
zależności od liczby pracowników w przedsiębiorstwie i jego spółkach zależnych;”

motyw R
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „ale wraz z udziałowcami i kierownictwem tworzą 

dane przedsiębiorstwo;”
część druga te słowa

26. Ciągłe zwalczanie społeczeństwa obywatelskiego i obrońców praw 
człowieka w Rosji: przypadek organizacji praw człowieka Memoriał

Projekty rezolucji: B9-0603/2021, B9-0604/2021, B9-0605/2021, B9-0606/2021, B9-0607/2021, 
B9-0608/2021

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0604/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, posłowie)

Po ust. 1 4 ECR gi - 262, 269, 136

Ust. 3 ust. pierwotny 
tekst

gi + 573, 67, 25

Po ust. 6 5 ECR gi + 275, 258, 134
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 7 6 ECR gi + 298, 198, 170

Ust. 9 ust. pierwotny 
tekst

gi + 574, 73, 18

1 ECR gi + 285, 231, 151

2 ECR gi + 330, 223, 114

Po motywie A

3 ECR gi + 276, 258, 133

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 569, 46, 49

Projekty rezolucji grup politycznych

B9-0603/2021 The Left gi ↓

B9-0604/2021 Verts/ALE gi ↓

B9-0605/2021 S&D gi ↓

B9-0606/2021 Renew gi ↓

B9-0607/2021 ECR gi ↓

B9-0608/2021 PPE gi ↓

Wnioski o głosowanie odrębne
The Left: ust. 3, 9

Różne
Željana Zovko (grupa PPE) również poparła projektu rezolucji B9-0608/2021.

27. Sytuacja na Kubie, w szczególności przypadki José Daniela Ferrera, 
Aymary Nieto (Kobiety w Bieli), Maykela Castillo, Luisa Roblesa, Félixa 
Navarro, Luisa Manuela Otero, wielebnego Lorenza Fajardo, Andy'ego 
Duniera Garcíi i Yuniora Garcíi Aguilery

Projekty rezolucji: B9-0589/2021, B9-0590/2021, B9-0592/2021, B9-0610/2021, B9-0612/2021, 
B9-0613/2021

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0589/2021
(PPE, Renew, ID, ECR)

Ust. 1 ust. pierwotny 
tekst

gi + 614, 34, 36

Ust. 2 ust. pierwotny 
tekst

gi + 600, 25, 62
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 3 ust. pierwotny 
tekst

gi + 625, 27, 34

Ust. 4 ust. pierwotny 
tekst

gi + 627, 27, 33

Ust. 5 ust. pierwotny 
tekst

gi + 502, 33, 151

Ust. 6 ust. pierwotny 
tekst

gi + 594, 37, 55

Ust. 7 ust. pierwotny 
tekst

gi + 609, 18, 60

Ust. 8 ust. pierwotny 
tekst

gi + 478, 36, 172

Ust. 9 ust. pierwotny 
tekst

gi + 580, 55, 52

Ust. 10 ust. pierwotny 
tekst

gi + 602, 33, 51

Ust. 11 ust. pierwotny 
tekst

gi + 619, 32, 35

gp

1/gi + 597, 59, 31

Ust. 12 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 366, 261, 60

Ust. 13 ust. pierwotny 
tekst

gi + 507, 134, 46

1 ECR gi - 124, 359, 204Ust. 14

ust. pierwotny 
tekst

gi + 376, 239, 72

Ust. 15 ust. pierwotny 
tekst

gi + 390, 230, 62

Ust. 16 ust. pierwotny 
tekst

gi + 388, 260, 39

Ust. 18 ust. pierwotny 
tekst

gi + 388, 259, 40

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 393, 150, 119

Projekty rezolucji grup politycznych

B9-0589/2021 PPE gi ↓

B9-0590/2021 The Left gi ↓
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

B9-0592/2021 Verts/ALE gi ↓

B9-0610/2021 S&D gi ↓

B9-0612/2021 Renew gi ↓

B9-0613/2021 ECR gi ↓

Wnioski o głosowanie odrębne
S&D: ust. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18
Verts/ALE: ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13

Wnioski o głosowanie podzielone
S&D, Verts/ALE:
ust. 12
część pierwsza „przypomina o swoim zdecydowanym poparciu dla obrońców praw człowieka na 

Kubie i ich pracy; wzywa przedstawicieli wszystkich państw członkowskich do 
poruszania kwestii praw człowieka i okazywania szerokiego poparcia 
prawdziwemu i niezależnemu społeczeństwu obywatelskiemu w trakcie spotkań z 
władzami kubańskimi oraz do spotykania się z laureatami Nagrody im. Sacharowa 
podczas wizyt na Kubie, aby zapewnić spójność wewnętrznej i zewnętrznej polityki 
UE w dziedzinie praw człowieka, a tym samym wzmocnić udział przedstawicieli 
niezależnego społeczeństwa obywatelskiego i poprawić warunki pracy obrońców 
praw człowieka;”

część druga „ubolewa, że kubańscy i europejscy niezależni przedstawiciele społeczeństwa 
obywatelskiego zostali wykluczeni z dialogu, który jest wiążący zgodnie z 
postanowieniami PDCA; wyraża ubolewanie z powodu rozbieżności stanowisk i 
strategii politycznych dotyczących Kuby między ESDZ a Parlamentem Europejskim 
i zdecydowanie wzywa ESDZ, aby nie pozostawiała społeczeństwa obywatelskiego 
Kuby bez pomocy;”

Różne
Željana Zovko (grupa PPE) również poparła projektu rezolucji B9-0589/2021.
Klemen Grošelj i Hilde Vautmans (grupa Renew) oraz Tom Vandenkendelaere (grupa PPE) 
wycofali poparcie dla wspólnego projekt rezolucji RC-B9-0589/2021.

28. Praca przymusowa w fabryce Linglong i protesty ekologiczne w Serbii

Projekty rezolucji: B9-0599/2021, B9-0600/2021, B9-0601/2021, B9-0602/2021, B9-0609/2021, 
B9-0611/2021

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0600/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, posłowie)

gp

1/gi + 598, 59, 30

Ust. 5 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 630, 26, 31



P9_PV(2021)12.13-16(VOT)_PL.docx 28 PE 702.883

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

1 S&D, 
Verts/ALE

gi + 556, 79, 50Po ust. 6

2 The Left gi - 129, 513, 43

Po ust. 7 3 The Left gi - 127, 521, 39

Ust. 10 ust. pierwotny 
tekst

gi + 579, 76, 33

gp

1/gi + 632, 26, 30

Motyw E ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 559, 82, 47

Po motywie E 4 ID gi - 91, 581, 13

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 586, 53, 44

Projekty rezolucji grup politycznych

B9-0599/2021 The Left gi ↓

B9-0600/2021 Verts/ALE gi ↓

B9-0601/2021 S&D gi ↓

B9-0602/2021 Renew gi ↓

B9-0609/2021 ECR gi ↓

B9-0611/2021 PPE gi ↓

Wnioski o głosowanie odrębne
The Left: ust. 10

Wnioski o głosowanie podzielone
The Left:
motyw E
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „nawet jeśli są one sprzeczne z prawem UE”
część druga te słowa

ust. 5
część pierwsza „wyraża zaniepokojenie rosnącym wpływem Chin w Serbii i na Bałkanach 

Zachodnich;”
część druga „wzywa Serbię do wzmocnienia norm dotyczących przestrzegania prawa w 

odniesieniu do działalności gospodarczej Chin; podkreśla, że serbskie przepisy 
prawa pracy i ochrony środowiska powinny mieć również zastosowanie do 
chińskich przedsiębiorstw działających w tym kraju;”
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29. Prawa podstawowe i praworządność w Słowenii, zwłaszcza opóźnienie w 
wyznaczeniu prokuratorów europejskich

Projekt rezolucji: B9-0588/2021

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0588/2021
(S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

Po ust. 1 1 ECR gi - 306, 360, 20

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 356, 284, 40

30. Sytuacja w Nikaragui

Projekty rezolucji: B9-0581/2021, B9-0582/2021, B9-0583/2021, B9-0584/2021, B9-0585/2021, 
B9-0586/2021

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0581/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, posłowie)

Po ust. 12 2 ECR gi + 280, 218, 192

Ust. 14 1 ID gi - 311, 343, 30

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 619, 25, 41

Projekty rezolucji grup politycznych

B9-0581/2021 PPE gi ↓

B9-0582/2021 The Left gi ↓

B9-0583/2021 Verts/ALE gi ↓

B9-0584/2021 Renew gi ↓

B9-0585/2021 S&D gi ↓

B9-0586/2021 ECR gi ↓
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31. Ruch MeToo a molestowanie – konsekwencje dla instytucji UE

Projekt rezolucji: B9-0587/2021

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0587/2021
(komisja FEMM)

Ust. 8 lit. b) ust. pierwotny 
tekst

gi + 500, 160, 22

1 PPE gi - 189, 383, 101

gp

1/gi + 654, 13, 16

2/gi + 542, 129, 12

3/gi + 526, 132, 25

4/gi + 567, 67, 48

5/gi + 409, 223, 49

Ust. 8 lit. c)

ust. pierwotny 
tekst

6/gi + 417, 196, 68

gp

1/gi + 420, 216, 45

Ust. 8 lit. d) ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 385, 244, 50

gp

1/gi + 653, 9, 22

Ust. 9 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 499, 150, 35

gp

1/gi + 651, 10, 23

Motyw B ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 519, 137, 28

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 516, 86, 75

Wnioski o głosowanie odrębne
ECR: ust. 8 lit. b), d)
PPE: ust. 8 lit. d)
ID: ust. 8 lit. b)

Wnioski o głosowanie podzielone
ID:
ust. 8 lit. d)
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „takich jak możliwość ograniczenia rekrutacji 

pracowników”
część druga te słowa
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motyw B
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „mając na uwadze, że przemoc ze względu na płeć 

wynika z nierównego podziału władzy między kobietami a mężczyznami oraz 
z seksizmu i stereotypów związanych z płcią, które doprowadziły do dominacji 
mężczyzn nad kobietami i dyskryminacji kobiet;”

część druga te słowa

ECR, PPE, ID:
ust. 8 lit. c)
część pierwsza „ponownie wzywa do podjęcia bardziej zdecydowanych środków w celu 

zapobiegania wszelkim przejawom molestowania” z wyjątkiem słów: „ponownie” 
oraz z wyjątkiem przypisu 11

część druga „ponownie”
część trzecia przypis 11
część czwarta „a w szczególności wzywa do jak najszybszego wprowadzenia obowiązkowych 

szkoleń na temat przeciwdziałania molestowaniu dla wszystkich posłów, a na 
samym początku kadencji dla nowo wybranych posłów,” z wyjątkiem słów: 
„wprowadzenia” oraz „obowiązkowych”

część piąta „wprowadzenia” oraz „obowiązkowych”
część szósta „zgodnie z uzyskaną opinią prawną, ponieważ dobrowolne szkolenia w zakresie 

zapobiegania molestowaniu okazały się niewystarczające;”

ECR, ID:
ust. 9
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „wprowadzenia obowiązkowych szkoleń”
część druga te słowa

32. Sytuacja na granicy ukraińskiej i na terytoriach Ukrainy okupowanych 
przez Rosję

Projekty rezolucji: B9-0593/2021, B9-0594/2021, B9-0595/2021, B9-0596/2021, B9-0597/2021, 
B9-0598/2021

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0594/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, posłowie)

Po ust. 4 3 ECR gi + 504, 150, 22

4 ECR gi + 307, 209, 159

gp

1/gi ↓

Ust. 6

ust. pierwotny 
tekst

2/gi ↓

Ust. 7 5 ECR gi - 269, 371, 35

gp

1/gi + 557, 97, 21

Ust. 11 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 501, 124, 50
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

gp

1/gi + 584, 66, 26

2/gi + 455, 114, 99

Ust. 13 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 502, 85, 86

gp

1/gi + 472, 180, 22

Ust. 16 6 ECR

2/gi + 361, 304, 10

Ust. 19 7 ECR gi + 577, 60, 39

1 ECR gi + 578, 45, 51Po umocowaniu 12

2 ECR gi + 590, 38, 48

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 548, 69, 54

Projekty rezolucji grup politycznych

B9-0593/2021 The Left gi ↓

B9-0594/2021 Verts/ALE gi ↓

B9-0595/2021 S&D gi ↓

B9-0596/2021 Renew gi ↓

B9-0597/2021 PPE gi ↓

B9-0598/2021 ECR gi ↓

Wnioski o głosowanie podzielone
S&D:
ust. 6
część pierwsza „ponownie podkreśla, że dialog między UE a Ukrainą na temat bezpieczeństwa 

powinien zakładać ambitne cele i przyczyniać się do spójnej oceny wyzwań w 
zakresie bezpieczeństwa na miejscu;”

część druga „podkreśla, że kraje zaprzyjaźnione powinny zwiększyć wsparcie wojskowe dla 
Ukrainy i dostawy broni defensywnej, co jest zgodne z art. 51 Karty Narodów 
Zjednoczonych, który umożliwia indywidualną i zbiorową obronę własną; z 
zadowoleniem przyjmuje decyzję podjętą 2 grudnia 2021 r. przez Radę UE o 
przekazaniu Ukrainie w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju kwoty 
31 mln EUR na wzmocnienie odporności i zdolności obronnych;”

ust. 11
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „i wykluczenie Rosji z systemu płatności SWIFT”
część druga te słowa
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poprawka 6
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „manipuluje i”
część druga te słowa

PPE, S&D:
ust. 13
część pierwsza „domaga się, by UE pilnie podjęła wiarygodne działania mające zmniejszyć jej 

zależność od importu energii z Rosji, i wzywa UE, by zgodnie z układem o 
stowarzyszeniu okazała większą solidarność energetyczną z Ukrainą, zwiększając 
wzajemne powiązania w infrastrukturze energetycznej;”

część druga „dlatego wzywa instytucje UE i wszystkie państwa członkowskie do zapewnienia, 
że gazociąg Nord Stream 2 nie zostanie uruchomiony, nawet jeśli w pewnym 
momencie spełni wymogi unijnej dyrektywy gazowej;”

część trzecia „przypomina, że od dawna wyraża fundamentalne obawy dotyczące płynących z 
projektu Nord Stream 2 zagrożeń politycznych, gospodarczych i związanych z 
bezpieczeństwem; podkreśla, że trzeba przerwać budowę kontrowersyjnych 
elektrowni jądrowych przez Rosatom;”

Różne
Dragoș Tudorache, Javier Nart, Olivier Chastel i Karin Karlsbro (grupa Renew) również poparli 
projekt rezolucji B9-0596/2021.
Bogdan Rzońca (grupa ECR) również poparł projekt rezolucji B9-0598/2021.

33. Wdrażanie systemu certyfikacji procesu Kimberley

Projekt rezolucji: B9-0591/2021

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0591/2021
(komisja INTA)

Projekt rezolucji 
(całość tekstu)

gi + 668, 3, 14


