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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 

taj głosowanie tajne 
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1. Uzgodnienia z Konfederacją Szwajcarską dotyczące warunków udziału tego 

państwa w pracach Europejskiego Urzędu wsparcia w dziedzinie Azylu *** 

Zalecenie: Roberta Metsola (A8-0345/2015) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie 

 
gi + 505, 49, 14 

 

 

 

2. Umowa między UE a Dominiką dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych 

*** 

Zalecenie: Mariya Gabriel (A8-0322/2015) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 531, 60, 18 

 

 

 

3. Umowa między UE a Vanuatu dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych 

*** 

Zalecenie: Mariya Gabriel (A8-0329/2015) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 550, 61, 22 

 

 

 

4. Umowa między UE a Trynidadem i Tobago dotycząca zniesienia wiz 

krótkoterminowych *** 

Zalecenie: Mariya Gabriel (A8-0323/2015) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 560, 65, 24 
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5. Umowa między UE a Samoa dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych 

*** 
Zalecenie: Mariya Gabriel (A8-0320/2015) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 571, 64, 24 

 

 

 

6. Umowa między UE a Grenadą dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych 

*** 
Zalecenie: Mariya Gabriel (A8-0326/2015) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 578, 66, 24 

 

 

 

7. Umowa między UE a Timorem Wschodnim dotycząca zniesienia wiz 

krótkoterminowych *** 

Zalecenie: Mariya Gabriel (A8-0327/2015) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 581, 66, 23 

 

 

 

8. Umowa między UE a Saint Lucia dotycząca zniesienia wiz 

krótkoterminowych *** 

Zalecenie: Mariya Gabriel (A8-0321/2015) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 584, 66, 24 

 

 

 

9. Umowa między UE a Saint Vincent i Grenadynami dotycząca zniesienia wiz 

krótkoterminowych *** 

Zalecenie: Mariya Gabriel (A8-0325/2015) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 



P8_PV(2015)12-15(VOT)_PL.doc 4 PE 573.975 
 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 588, 66, 26 

 

 

 

10. Umowa między UE a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi dotycząca 

zniesienia wiz krótkoterminowych *** 

Zalecenie: Mariya Gabriel (A8-0324/2015) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 537, 80, 59 

 

 

 

11. Protokół ustaleń między Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego a 

Eurojustem * 
Sprawozdanie: Kostas Chrysogonos (A8-0353/2015) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 571, 59, 56 

 

 

12. Metody i procedura udostępniania tradycyjnych zasobów własnych, zasobów 

własnych opartych na VAT i zasobów własnych opartych na DNB oraz środki w 

celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych * 

Sprawozdanie: Gérard Deprez i Janusz Lewandowski (A8-0357/2015) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 559, 85, 43 

 

 

13. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Georgiosa Kyrtsosa 

Sprawozdanie: Evelyn Regner (A8-0358/2015) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: projekt decyzji  +  
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14. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Steliosa Kouloglou 

Sprawozdanie: Pavel Svoboda (A8-0356/2015) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: projekt decyzji  +  

 

 

15. Uruchomienie środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do 

Globalizacji: wniosek Finlandii – EGF/2015/005 FI/Computer Programming 
Sprawozdanie: Marco Zanni (A8-0362/2015) (wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte 

oddanych głosów) 

 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 597, 83, 13 

 

 

16. Unijny znak towarowy ***II 

Zalecenie do drugiego czytania: Cecilia Wikström (A8-0354/2015) (wymagana większość 

kwalifikowana) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wniosek o odrzucenie 

stanowiska Rady 

1 EFDD gi - 142, 516, 36 

Stanowisko Rady Przyjęcie bez głosowania 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFDD: Poprawka 1 
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17. Ustawodawstwo państw członkowskich odnoszące się do znaków towarowych 

***II 

Zalecenie do drugiego czytania: Cecilia Wikström (A8-0355/2015) (wymagana większość 

kwalifikowana) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wniosek o odrzucenie 

stanowiska Rady 

1 EFDD gi - 88, 577, 29 

Stanowisko Rady Przyjęcie bez głosowania 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFDD: Poprawka 1 
 

 

18. System kontroli i egzekwowania mający zastosowanie do rybołówstwa na 

północno-wschodnim Atlantyku ***I 

Sprawozdanie: Ole Christensen (A8-0294/2015) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: wniosek Komisji  +  

Głosowanie: rezolucja 

ustawodawcza 

gi + 659, 28, 9 

 

 

 

19. Zawieszenie stosowania nadzwyczajnych środków handlowych w odniesieniu 

do Bośni i Hercegowiny ***I 

Sprawozdanie: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Całość tekstu 14rev komisja  +  

Głosowanie: wniosek Komisji  +  

Głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 534, 128, 36 
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20. Strategiczna współpraca między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a 

Europolem w walce z poważną przestępczością i terroryzmem * 

Sprawozdanie: Alessandra Mussolini (A8-0351/2015) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: Projekt decyzji 

wykonawczej Rady 

 

ge + 491, 164, 41 

Głosowanie: rezolucja 

ustawodawcza 

gi + 490, 159, 44 

 

 

 

21. W kierunku europejskiej unii energetycznej 

Sprawozdanie: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Po ust. 1 58 GUE/NGL gp   

1 +  

2 -  

Ust. 2 13 ENF gi - 46, 617, 32 

61 S&D  +  

Ust. 3 55 ECR ge + 379, 307, 3 

ust. pierwotny 

tekst 

go ↓  

Ust. 5 62 S&D gi - 280, 403, 10 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 6 63 S&D, ALDE gi + 351, 336, 12 

ust. pierwotny 

tekst 

go ↓  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Po ust. 6 14 ENF  -  

Ust. 7 47 EFDD  -  

Ust. 8 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 357, 238, 99 

Po ust. 9 81 ponad 40 

posłów 

 +  

Ust. 12 15 ENF  -  

Po ust. 12 16 ENF  -  

Ust. 14 18 ENF  -  

ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 15 56 ECR  -  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 17 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 18 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 19 20 ENF gi - 45, 617, 32 

ust. pierwotny 

tekst 

gi + 548, 121, 26 

Ust. 20 48 EFDD  -  

Ust. 21 21 ENF gi - 63, 622, 9 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 535, 143, 18 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2/gi + 578, 109, 7 

3/gi + 526, 155, 4 

Ust. 23 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 24 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 25 64 S&D ge - 324, 362, 10 

49 EFDD  -  

Ust. 28 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Po ust. 28 59 GUE/NGL gi - 205, 356, 136 

Ust. 29 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 32 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 507, 164, 25 

Ust. 44 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 45 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 47 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 48 26 ENF  -  

Ust. 51 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 52 27 ENF  -  

Ust. 53 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 56 29 ENF  -  

Ust. 57 76 ALDE  +  

Ust. 58 68 Verts/ALE  -  

Po ust. 59 69 Verts/ALE ge + 408, 271, 20 

Po ust. 60 30 ENF  -  

Ust. 65 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 69 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 72 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 74 50 EFDD  -  

Ust. 77 77 EFDD  -  

70 Verts/ALE  -  

33 ENF  -  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3/ge + 401, 285, 11 

Ust. 80 51 EFDD  -  

Ust. 83 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 86 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 87 34 ENF  -  

Ust. 89 65 S&D, ALDE, 

EFDD, 

Verts/ALE 

gi + 359, 335, 5 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 ↓  

2 ↓  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Po ust. 90 35 ENF  -  

Ust. 96 52s EFDD  -  

Ust. 98 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Po ust. 107 71 Verts/ALE ge + 356, 331, 8 

Ust. 108 53 EFDD gi - 88, 600, 8 

Ust. 109 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 111 38 ENF  -  

ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 112 39 ENF gi - 107, 585, 6 

72 Verts/ALE  -  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 122 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 128 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 130 42 ENF  -  

Ust. 133 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 134 60 GUE/NGL ge - 146, 411, 136 

ust. pierwotny gp   
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

tekst 
1/gi + 597, 67, 34 

2/gi + 365, 300, 28 

Ust. 135 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 136 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 137 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 138 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 139 73 Verts/ALE gi - 278, 392, 27 

ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 382, 270, 44 

Ust. 140 78S EFDD gi + 308, 306, 76 

Ust. 141 79s EFDD gi - 268, 391, 35 

74 Verts/ALE gi - 279, 378, 36 

Ust. 142 80s EFDD gi - 238, 399, 57 

75 Verts/ALE gi - 261, 392, 37 

Ust. 143 54 EFDD  -  

Ust. 147 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Śródtytuł 6 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 150 66 S&D  +  

ust. pierwotny gp   
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

tekst 
1 ↓  

2 ↓  

Ust. 163 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

4/ge + 388, 295, 9 

5 +  

Ust. 166 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 172 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 174 57 ECR  -  

Ust. 175 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Po odniesieniu 40 67 Verts/ALE  +  

Motyw D ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 367, 321, 5 

Motyw E ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Motyw H 45 EFDD  -  

ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw I 2 ENF  -  

Motyw J 3 ENF  -  

Motyw L 46 EFDD  -  

4 ENF  -  

Motyw Q ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 398, 109, 187 

Motyw R 7 ENF  -  

ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw W 9 ENF  -  

ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw X ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw Z  

 
ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw AE ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw AI ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 316, 328, 47 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Motyw AJ ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw AM 

 
ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw AN 

 
ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw AO ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw AQ ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Głosowanie: rezolucja (cały tekst) gi + 403, 177, 117 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ENF: poprawki 13, 21, 39 motyw Q (część druga) 

Verts/ALE: poprawki 20, 62, 73, 74, 75, 78, 80, ust. 19, 134 

S&D: 

 

poprawki 53, 62, 63, 65 

 

GUE/NGL: ust. 21, 32, popr. 59 

EFDD: poprawki 78, 79, 80 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ENF: motywy Z, AJ, AM, AN, AO, AQ, ust. 3, 6, 17, 44, 45, 51, 69, 98, 109, 136, 137, 

138 

ALDE: ust. 122, 139 

PPE: motyw D, ust. 8 

Verts/ALE: ust. 32 

ECR: ust. 14, 111, 135 

S&D: motyw AQ, ust.136, 137, 139 

GUE/NGL: ust. 17, 23, 47, 139, motywy H, Q, R, W, AJ 

EFDD: motyw AQ, ust. 136, 138 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ENF: 

Motyw E 

część pierwsza „mając na uwadze, że aby uzyskać niezbędne poparcie obywateli i przemysłu, środki 

służące rozwojowi unii energetycznej i osiągnięciu celów klimatyczno-

energetycznych muszą w pełni uwzględniać wpływ na ceny energii i skupiać się na 

synergii i dalszej integracji rynku, co pozwoli obniżyć ogólne koszty i zwiększyć 

konkurencyjność gospodarki UE;” bez słów „i osiągnięciu celów klimatyczno-

energetycznych” oraz „dalszej integracji rynku” 

część druga te słowa 

część trzecia „mając w związku z tym na uwadze, że wszelkie niezbędne oceny skutków muszą w 

pełni uwzględniać bieżące i przyszłe koszty ukryte i utopione wynikające ze zwykłej 

polityki energetycznej;” 
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Motyw Q 

część pierwsza „mając na uwadze, że UE jest w dużej mierze uzależniona od importu energii z Rosji” 

część druga „która okazała się mało wiarygodnym partnerem i która wykorzystuje dostawy 

energii jako broń polityczną;” 

 
Motyw AE 

część pierwsza „mając na uwadze, że przedsiębiorstwa z UE w sektorze energii odnawialnej, z których 

wiele to MŚP, zatrudniają 1,2 mln osób w Europie i posiadają 40% wszystkich 

patentów na świecie w dziedzinie technologii energii odnawialnej, co sprawia, że UE 

jest światowym liderem; mając na uwadze, że UE musi utrzymać tę pozycję lidera 

także w przyszłości” 

część druga „dzięki solidnej unijnej strategii na rzecz energii odnawialnej;” 

 
ust. 5 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „redukcja emisji gazów cieplarnianych oparta zasadniczo 

na odnawialnych źródłach energii oraz ogólnounijny rynek uprawnień do emisji 

dwutlenku węgla” 

część druga te słowa 

 
ust. 18 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „o powołanie grupy refleksyjnej wysokiego szczebla 

ds. bezpieczeństwa energetycznego, polityki zagranicznej i unii energetycznej, z 

silną reprezentacją i udziałem Parlamentu i podmiotów społecznych, w celu” i „oraz 

powiązań między energią a prawami człowieka;” 

część druga te słowa 

 
ust. 23 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „wzorów umowy” 

część druga te słowa 

 
ust. 24 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „przedstawiane regularnie właściwym organom z myślą 

o zgromadzeniu wszystkich koniecznych informacji, które mogą zostać 

wykorzystane zarówno przez same właściwe organy, jak i przedsiębiorstwa podczas 

przyszłych negocjacji, przy zachowaniu poufności informacji szczególnie 

chronionych;" 

część druga te słowa 

 
ust. 53 

część pierwsza „przypomina o znaczeniu rozdziału własnościowego wprowadzonego trzecim pakietem 

energetycznym” 

część druga „wzywa Komisję do przeprowadzenia oceny, w jakim stopniu krajowe organy 

regulacyjne egzekwują warunki opisane w opiniach Komisji w sprawie certyfikacji 

operatorów systemów przesyłowych;” 

 
ust. 65 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „na poziomie wewnętrznego rynku energii UE” 

część druga te słowa 
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ust. 72 

część pierwsza „zwraca się do Komisji, by przedstawiła makroregionalną strukturę zarządzania 

współpracą rynkową, w której rolę do odegrania mają także Parlament Europejski i 

parlamenty narodowe;” 

część druga „zauważa, że w celu osiągnięcia największej optymalizacji kosztów takie 

zarządzanie regionalne powinno opierać się na istniejących regionalnych 

podmiotach geograficznych i rynkowych, w szczególności na: i) planie działań w 

zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich 

(BEMIP); ii) inicjatywach koordynacji dla Europy Południowo-Wschodniej; iii) 

rozszerzonym forum pięciostronnym; iv) inicjatywie państw mórz północnych w 

sprawie sieci przesyłowej morskiej energii wiatrowej;” 

część trzecia „podkreśla, że w związku z tym należy wzmocnić rolę ACER; ” 

 
ust. 83 

część pierwsza „podkreśla konieczność określenia najlepszych praktyk lokalnych i ułatwienia ich 

rozpowszechniania w całej Unii, lepszej koordynacji działań lokalnych z polityką na 

szczeblu europejskim oraz pracy nad kwestiami wpływającymi na akceptację 

projektów energetycznych na szczeblu lokalnym;” z wyjątkiem „z polityką na 

szczeblu europejskim” 

część druga „z polityką na szczeblu europejskim” 

część trzecia 

 

„proponuje stworzenie europejskiego forum terytorialnego;” 

 
ust. 89 

część pierwsza Całość tekstu z wyjątkiem słów „przypomina rezolucje Parlamentu na ten temat; 

uznaje zobowiązanie Komisji do uwzględnienia celu 30% podczas przeglądu 

dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej;” i „podkreśla, że efektywność 

energetyczna i energia odnawialna będą odgrywać kluczową rolę w osiągnięciu 

długoterminowego celu UE, polegającego na ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych 

w racjonalny pod względem kosztów sposób; przypomina, że UE musi podtrzymać 

zobowiązanie dotyczące bezwarunkowego osiągnięcia celu polegającego na 

ograniczeniu emisji o co najmniej 40% do 2030 r.;” 

część druga te słowa 

 
ust. 128 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „celów UE dotyczących emisji gazów cieplarnianych, 

odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej;” 

część druga te słowa 

 
ust. 147 

część pierwsza Całość tekstu z wyjątkiem słów „jednolitego” i „w 2012 r. dotknęło jednego na 

czterech obywateli UE; zwraca się do Komisji, aby przedstawiła komunikat na temat 

ubóstwa energetycznego” 

część druga te słowa 

 
Śródtytuł 6 

część pierwsza Całość tekstu z wyjątkiem słów „i niskoemisyjnego” 

część druga te słowa 
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ust. 150 

część pierwsza Całość tekstu z wyjątkiem słów „jak i ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych”, 

„zwraca się do Komisji o przegląd norm emisji CO2 dla samochodów osobowych i 

dostawczych, które będą obowiązywać po 2020 r.;” i „zastosowaniu elektryczności z 

wykorzystaniem energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych ” 

część druga te słowa 

 
ust. 172 

część pierwsza Całość tekstu z wyjątkiem słów „zwłaszcza tych, które przyczyniają się do 

globalnego obniżenia emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcia wyznaczonych na 

2030 r.”, „klimatu” i „środowiska” 

część druga te słowa 

 
ust. 175 

część pierwsza „przypomina zobowiązanie 6 tysięcy miast europejskich do przewodzenia w 

transformacji energetycznej, zwłaszcza przez Porozumienie Burmistrzów” 

część druga pozostała część 

 
ALDE: 

Motyw AI 

część pierwsza „mając na uwadze, że detaliczny rynek energii w UE nie funkcjonuje właściwie, 

ponieważ w wielu państwach członkowskich konsumenci mają zbyt mały wybór 

dostawców; mając na uwadze, że kwestię koncentracji na rynku należy rozwiązać za 

pomocą unijnej polityki konkurencji, tak aby umożliwić konsumentom zmianę 

dostawcy, a co za tym idzie, zwiększyć konkurencję i obniżyć ceny; mając na uwadze, 

że należy dostrzec ryzyko, iż gorzej poinformowani obywatele, którzy rzadziej 

porównują i zmieniają dostawców, zostaną pozostawieni sami sobie z 

niekonkurencyjnymi, przestarzałymi taryfami” 

część druga „tym samym paradoksalnie dotując bardziej obeznanych i doinformowanych 

konsumentów;” 

 
Verts/ALE: 

ust. 137 

część pierwsza Całość tekstu z wyjątkiem słów „bądź nawet eliminację” 

część druga te słowa 

 
S&D: 

Poprawka 58 

część pierwsza Całość tekstu z wyjątkiem słów „kontrolę publiczną” 

część druga te słowa 

 
ust. 112 

część pierwsza Całość tekstu z wyjątkiem słów „strategii politycznych” i „neutralnych pod 

względem technologicznym” 

część druga te słowa 
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GUE/NGL: 

ust. 15 

część pierwsza „uważa, że unia energetyczna pociąga za sobą konieczność jednolitego stanowiska 

negocjacyjnego w rozmowach z państwami trzecimi;” 

część druga „wzywa Komisję do przeanalizowania adekwatności i potencjalnej struktury 

mechanizmu dobrowolnych zakupów zbiorczych oraz jego wpływu na 

funkcjonowanie wewnętrznego rynku gazu, przedsiębiorstw, na które będzie to 

miało wpływ, oraz na jego wkład w zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw gazu; 

zauważa, że ze względu na istnienie kilku modeli zakupów zbiorczych gazu należy 

wykonać dodatkowe prace, aby określić najlepszy model rynkowy, który można by 

zastosować do regionów UE” 

część trzecia „oraz danych dostawców, oraz warunki, w jakich ten mechanizm dobrowolnych 

zakupów zbiorczych będzie można uruchomić; uważa, że koordynacja stanowisk 

oraz zbiorowe zakupy gazu powinny zaczynać się na poziomie regionalnym; zaleca 

tymczasem, aby Komisja i Sekretariat Wspólnoty Energetycznej wspierały te 

państwa członkowskie oraz odpowiednio strony umawiające się Wspólnoty 

Energetycznej, które pragną dobrowolnie negocjować umowy energetyczne, zgodnie 

z dorobkiem prawnym UE dotyczącym rynku wewnętrznego oraz z zasadami 

konkurencji UE i Światowej Organizacji Handlu, oraz by zapewniły ochronę 

szczególnie chronionych informacji handlowych; podkreśla, że umowy energetyczne 

muszą być oparte na cenach rynkowych i konkurencyjności;” 

 
ust. 21 

część pierwsza „podkreśla potrzebę większej przejrzystości umów związanych z energią, którą 

można osiągnąć przez wzmocnienie roli Komisji w negocjacjach dotyczących 

energii z udziałem co najmniej jednego państwa członkowskiego i państw trzecich, 

w szczególności w drodze wprowadzenia wymogu uczestnictwa Komisji we 

wszystkich negocjacjach w charakterze obserwatora w celu wzmocnienia pozycji 

poszczególnych państw członkowskich wobec dostawcy z państwa trzeciego 

biorącego udział w negocjacjach, a tym samym ograniczenia ryzyka nadużycia 

pozycji dominującej przez jednego dostawcę; zauważa ponadto, że Komisja powinna 

przeprowadzać oceny ex ante i ex post, przy pełnym poszanowaniu szczególnie 

chronionych informacji handlowych, oraz sporządzać pozytywny i negatywny 

wykaz klauzul umowy, takich jak zakaz eksportu, klauzule miejsca docelowego oraz 

klauzule typu „bierz lub płać”, indeksowanie cen gazu do cen ropy naftowej lub 

klauzule zabraniające stronie trzeciej uzależniania dostaw energii od uzyskania 

preferencyjnego dostępu do infrastruktury transportu energii w UE;” 

część druga 

 

„wskazuje, że zgodnie z art. 13 ust. 6 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 994/2010/UE 

przy zawieraniu nowych umów międzyrządowych z państwami trzecimi, które mają 

wpływ na rozwój infrastruktury gazowniczej i dostaw gazu, państwa członkowskie 

są zobowiązane poinformować o tym Komisję, aby umożliwić jej dokonanie oceny 

sytuacji pod kątem pewności dostaw na szczeblu UE;” 

część trzecia „wzywa Komisję, aby w ramach przeglądu rozporządzenia w sprawie 

bezpieczeństwa dostaw gazu wprowadziła surowe przepisy dotyczące ocen ex ante 

komercyjnych umów na dostawy gazu;” 

 
EFDD: 

ust. 166 

część pierwsza Całość tekstu z wyjątkiem słów „i niskoemisyjnej” 

część druga te słowa 

 



P8_PV(2015)12-15(VOT)_PL.doc 21 PE 573.975 
 

Verts/ALE, S&D: 

ust. 28 

część pierwsza „uważa, że Unia może zwiększyć swoje bezpieczeństwo energetyczne i zmniejszyć 

zależność od poszczególnych dostawców i paliw dzięki zwiększeniu efektywności 

energetycznej, a także optymalnemu wykorzystaniu europejskich źródeł energii, 

zgodnie ze strategią UE w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, celami w 

dziedzinie środowiska i klimatu, a także przepisami w zakresie zdrowia i 

bezpieczeństwa, z uwzględnieniem specyfiki koszyków energetycznych państw 

członkowskich i unikając niepotrzebnych obciążeń regulacyjnych oraz przestrzegając 

zasady proporcjonalności;” 

część druga „podkreśla, że co do zasady nie należy dyskryminować żadnego paliwa ani żadnej 

technologii, które przyczyniają się do bezpieczeństwa energetycznego i osiągnięcia 

celów klimatycznych;” 

 
ECR, S&D: 

ust. 29 

część pierwsza „wzywa Komisję, aby ułatwiła skuteczne korzystanie ze wszystkich istniejących 

unijnych systemów finansowania, w tym Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji 

Strategicznych, w celu przyciągnięcia inwestycji w kluczowe projekty infrastruktury 

energetycznej, badania i innowacyjność pod względem efektywności energetycznej, w 

odnawialne źródła energii i rozwój wewnętrznych zdolności wytwórczych Europy z 

myślą o osiągnięciu wyznaczonych na rok 2030 celów klimatyczno- energetycznych, 

kierując się podejściem opartym na analizie kosztów i korzyści” 

część druga „które jest neutralne pod względem technologicznym” 

część trzecia „i priorytetowo traktuje internalizację kosztów zewnętrznych;” 

 
ALDE, S&D: 

ust. 77 

część pierwsza Całość tekstu z wyjątkiem słów „elektrownie wykorzystujące paliwa kopalne 

wyposażone w systemy wychwytywania dwutlenku węgla, nowe elektrownie 

jądrowe (w tych państwach członkowskich, które sobie tego życzą) jako krytyczne 

źródło niskoemisyjnego obciążenia podstawowego,” 

część druga „elektrownie wykorzystujące paliwa kopalne wyposażone w systemy 

wychwytywania dwutlenku węgla” 

część trzecia 

 

„nowe elektrownie jądrowe (w tych państwach członkowskich, które sobie tego życzą) 

jako krytyczne źródło niskoemisyjnego obciążenia podstawowego” 

 
PPE, ENF: 

ust. 86 

część pierwsza Całość tekstu z wyjątkiem słów „wspieranie i promowanie zbiorowych systemów 

zmiany dostawców, wymóg uwzględniania na rachunkach za energię porównań z 

konkurentami na podstawie historycznych zestawień zużycia, wymóg automatycznego 

proponowania klientom przez dostawców najbardziej korzystnych taryf oraz” 

część druga te słowa z wyjątkiem słów „wymóg uwzględniania na rachunkach za energię 

porównań z konkurentami na podstawie historycznych zestawień zużycia” 

część trzecia te słowa  
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Verts/ALE, EFDD: 

ust. 133 

część pierwsza „dostrzega, że europejska energetyka i wydajne technologie, takie jak kogeneracja, 

przyczyniłyby się zasadniczo do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego UE i 

osiągnięcia celów w zakresie obniżenia emisji gazów cieplarnianych;”  

część druga „jest w związku z tym przekonany, że unia energetyczna musi odzwierciedlać prawo 

państw członkowskich do korzystania ze wszystkich bezpiecznych i zrównoważonych 

niskoemisyjnych źródeł energii, jakimi dysponują;” bez słów „niskoemisyjnych” 

część trzecia „niskoemisyjnych” 

 
PPE, ECR: 

ust. 134 

część pierwsza Całość tekstu z wyjątkiem słów „dostrzega ponadto, że przyszłe zapotrzebowanie UE 

na energię może tylko w ograniczonej mierze zostać pokryte paliwami 

niekonwencjonalnymi, co w połączeniu z wysokimi kosztami inwestycji i eksploatacji 

oraz aktualnie niskimi cenami ropy naftowej stawia pod znakiem zapytania 

opłacalność technologii szczelinowania hydraulicznego w Unii Europejskiej;” 

część druga te słowa 

 
ENF, Verts/ALE, EFDD: 

ust. 163 

część pierwsza „podkreśla, że w związku z tym trzeba w pełni wykorzystać wszystkie możliwości 

unijnego finansowania w celu promowania bezpiecznych i zrównoważonych 

niskoemisyjnych technologii energetycznych, efektywności energetycznej, 

odnawialnych źródeł energii, inteligentnych sieci, zdecentralizowanej produkcji, 

elastycznych technologii wytwarzania energii, magazynowania energii elektrycznej i 

elektryfikacji systemu transportowego; wzywa Komisję do zintensyfikowania działań 

badawczych w dziedzinie takich technologii i do ich wdrażania, aby osiągnąć cele 

wyznaczone na lata 2020 i 2030 oraz cele bardziej długoterminowe, a także aby 

zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne oraz ułatwić ożywienie gospodarcze; 

oczekuje, że priorytety te znajdą odzwierciedlenie w przeglądzie śródokresowym 

programu badawczego „Horyzont 2020”; przypomina, że w programie „Horyzont 

2020” zaplanowano wspieranie wyzwań energetycznych, takich jak przechodzenie na 

niezawodny, stabilny i konkurencyjny system energetyczny, którego główne priorytety 

wymieniono pod nagłówkami: efektywność energetyczna, technologie niskoemisyjne 

oraz inteligentne miasta i społeczności;”; bez słów „i niskoemisyjnych” i „technologie 

niskoemisyjne” 

część druga „i niskoemisyjnych” 

część trzecia „technologie niskoemisyjne” 

część czwarta: z wyjątkiem słów „ma być wydane w obszarze paliw niekopalnych, przy czym co 

najmniej 15% ogólnego budżetu na wyzwania energetyczne” 

część piąta te słowa 

 
ENF, GUE/NGL: 

Motyw X 

część pierwsza „mając na uwadze, że ocena ex post i weryfikacja wszystkich związanych z energią 

umów pod kątem zgodności z prawem UE jest już możliwa dzięki, między innymi, 

rozporządzeniom dotyczącym konkurencji i energii;” 

część druga „mając na uwadze, że niewystarczające kontrole zgodności ex ante na szczeblu 

krajowym i unijnym prowadzą do poważnych zakłóceń rynku; mając na uwadze, że 

Komisja dostrzega te problemy i postanowiła zaostrzyć przepisy dotyczące ocen ex 

ante umów handlowych na dostawy gazu;” 
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Różne 

Poprawki 1, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 43, 44 zostały 

wycofane. 

 
 

 

22. Elektroenergetyczne połączenia międzysystemowe w 2020 r  

Sprawozdanie: Peter Eriksson (A8-0330/2015) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Po ust. 1 3 ponad 76 

posłów 

gi - 313, 343, 34 

4 ponad 76 

posłów 

gi - 252, 406, 36 

5 ponad 76 

posłów 

gi - 247, 392, 41 

Ust. 2 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

Ust. 3 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 8 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 9 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

3 +  

4 +  

5 +  

Ust. 12 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 14 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 18 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 22 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 23 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 24 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 25 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 31 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2 +  

3/gi + 572, 90, 30 

Ust. 33 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 34 1 sprawozdawca  +  

Ust. 37 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Głosowanie: rezolucja (cały tekst) gi + 630, 45, 20 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

S&D: poprawki 3, 4, 5 

ENF: ust. 31 (część trzecia) 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ENF: ust. 12, 23 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ENF: 

ust. 2 

część pierwsza „uznaje, że energia ze źródeł odnawialnych, zwiększona efektywność energetyczna 

oraz zrównoważony koszyk energetyczny, przyczyniające się do oszczędności energii, 

a także wewnętrzny rynek energii umożliwiający swobodny przepływ energii, są 

ważnymi środkami prowadzącymi do stworzenia stabilnego, bezpiecznego, 

niezależnego, integracyjnego, przejrzystego i konkurencyjnego systemu 

energetycznego UE, generującego wysokiej jakości miejsca pracy oraz dobrobyt w 

zrównoważonej gospodarce przyszłości; podkreśla, że wyższy poziom wzajemnych 

połączeń elektroenergetycznych, inteligentne sieci przesyłowe oraz nowa konstrukcja 

rynku” bez słów „energia ze źródeł odnawialnych,”, „zrównoważony”, „przyczyniające 

się do oszczędności energii”, „zrównoważonej ” i „nowa konstrukcja rynku energii 

elektrycznej” 

część druga „energia ze źródeł odnawialnych,”, „zrównoważony”, „przyczyniające się do 

oszczędności energii”, i „nowa konstrukcja rynku energii elektrycznej” 

część trzecia z wyjątkiem słów „utworzenie takiego systemu”, „głównymi” i „unii energetycznej” 

część czwarta te słowa 
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ust. 3 

część pierwsza Całość tekstu z wyjątkiem słów „pomoże w osiągnięciu naszych celów 

klimatycznych, w tym celu UE, aby być światowym liderem w dziedzinie 

odnawialnych źródeł energii, „skoordynowanej” i „z uwzględnieniem 

długoterminowych celów klimatyczno-energetycznych UE;” 

część druga „pomoże w osiągnięciu naszych celów klimatycznych, w tym celu UE, aby być 

światowym liderem w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, i „z uwzględnieniem 

długoterminowych celów klimatyczno-energetycznych UE;” 

część trzecia „skoordynowanej” 

 
ust. 14 

część pierwsza „podkreśla, że nie można osiągnąć korzyści ze zwiększenia poziomu połączeń 

międzysystemowych bez wysokiego poziomu powiązania rynków z operatorami 

systemów przesyłowych” 

część druga „wzywa Komisję do podjęcia wszelkich możliwych wysiłków, aby zapobiec 

powstaniu takich powiązań wśród grup państw członkowskich oraz do 

propagowania powiązań na poziomie UE, obejmujących wszystkie państwa 

członkowskie i państwa sąsiednie, zwłaszcza państwa objęte europejską polityką 

sąsiedztwa (EPS);” 

 
ust. 18 

część pierwsza „zwraca się do Komisji, aby przy okazji podsumowania rocznego przewidzianego w 

ramach strategicznych na rzecz unii energetycznej co roku składała Parlamentowi 

sprawozdanie z realizacji PCI oraz z postępów na drodze do osiągnięcia poziomu 

docelowego 10%;” z wyjątkiem słów „w ramach strategicznych na rzecz unii 

energetycznej” 

część druga te słowa 

 
ust. 22 

część pierwsza „podkreśla, że zastosowanie podejścia przewidującego „punkt kompleksowej 

obsługi” przyczynia się do skrócenia procedur wydawania pozwoleń; „przypomina, 

że zgodnie z rozporządzeniem TEN-E każde państwo członkowskie jest zobowiązane 

wyznaczyć właściwy organ krajowy, odpowiedzialny za ułatwianie, skracanie i 

koordynowanie procedury wydawania pozwoleń na poziomie krajowym;” 

część druga „w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje ocenę podejścia przewidującego 

„punkt kompleksowej obsługi”, którą Komisja ma przeprowadzić w 2017 r., i 

zachęca Komisję, aby przy tej okazji dokonała również oceny potencjału jednego 

„punktu kompleksowej obsługi” na poziomie UE;” 

 
ust. 24 

część pierwsza „podkreśla, że ważne jest, aby krajowe organy regulacji energetyki zatrudniały 

wykwalifikowanych, wyspecjalizowanych i niezależnych pracowników, dysponujących 

wymaganą wiedzą fachową;” 

część druga „wzywa Komisję, aby najpóźniej do końca 2016 r. przeprowadziła niezależny audyt 

dotyczący zasobów, jakimi dysponują wszystkie krajowe organy regulacji 

energetyki, oraz osiągniętego przez nie do tej pory stopnia niezależności, włącznie z 

określeniem zaleceń co do sposobów poprawy sytuacji;” 
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ust. 25 

część pierwsza „zauważa, że wciąż brakuje przejrzystości, jeżeli chodzi o obliczanie zdolności 

transgranicznych udostępnionych rynkowi oraz częstotliwości, zakresu i powodów 

ograniczania połączeń międzysystemowych; w związku z tym wyraża wątpliwości, 

czy poradzono sobie całkowicie z najpoważniejszymi ograniczeniami;” 
część druga „zwraca się do Komisji o przyznanie ACER odpowiednich kompetencji i uprawnień 

do gromadzenia niezbędnych informacji dotyczących przepustowości 

poszczególnych sieci transgranicznych, aby umożliwić agencji skuteczne pełnienie 

funkcji kontrolnej; domaga się, aby informacje takie przekazywano ACER wraz z 

niezbędnymi informacjami kontekstowymi na temat projektu i funkcjonowania sieci 

krajowej; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje szybkie ukończenie 

kodeksów sieci elektroenergetycznej; zauważa, że Komisja zamierza rozszerzyć 

mandat, zakres kompetencji i uprawnień ACER oraz odnotowuje jej rozważania na 

temat możliwych konsekwencji takiego rozszerzenia, co zostało przedstawione w 

niedawnym komunikacie zatytułowanym „Stworzenie nowego ładu dla odbiorców 

energii”; wzywa Komisję do przedstawienia konkretnych propozycji dotyczących tej 

kwestii oraz do kontynuowania działań mających na celu urzeczywistnienie 

prawdziwego wewnętrznego rynku energii; zauważa, że nowym obowiązkom 

powierzonym ACER powinny odpowiadać odpowiednie zasoby;” 
 
ust. 31 

część pierwsza „podkreśla, że Europa Środkowa i Południowo-Wschodnia posiada szeroki – i w dużej 

mierze niewykorzystany – potencjał w zakresie energii ze źródeł odnawialnych;” 
część druga „zauważa, że współpraca i koordynacja w zakresie długoterminowego planowania i 

budowy regionalnej infrastruktury sieci przesyłowych w Europie Środkowej i 

Południowo-Wschodniej musi wykraczać poza UE, aby objąć niebędące członkami 

UE kraje Bałkanów Zachodnich i Turcję; postuluje ustanowienie nowej platformy, 

gdzie wszystkie główne zainteresowane strony w regionie mogłyby prowadzić 

dyskusje i udzielać politycznego poparcia wspólnym projektom, mającym na celu 

pełne wykorzystanie regionalnego potencjału w zakresie energii elektrycznej; 

uznaje, że unijna Grupa Wysokiego Szczebla ds. Tworzenia Gazowych Połączeń 

Międzysystemowych w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej, ustanowiona 

w lutym 2015 r., mogłaby być tego rodzaju platformą, pod warunkiem że jej mandat 

zostanie rozszerzony tak, aby obejmował energię elektryczną oraz udział państw z 

Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej nienależących do UE; uznaje, że taka 

platforma umożliwiłaby Komisji zapewnienie przywództwa i politycznego 

wsparcia;” z wyjątkiem słów „i Turcję” 
część trzecia „i Turcję” 
 
ust. 33 

część pierwsza „zaleca, aby Komisja dokładnie oceniła perspektywy utworzenia nowych 

elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych w regionie 

śródziemnomorskim oraz między rynkami południowoeuropejskimi i 

północnoafrykańskimi w celu zwiększenia bezpieczeństwa dostaw” 
część druga „oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii w obu regionach;” 
 
ust. 37 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „podkreśla potrzebę określenia przyszłego poziomu 

docelowego w zakresie elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych w 

oparciu o długoterminowe cele klimatyczne UE oraz zrównoważone systemy 

energetyczne, do których dąży UE;” i „z uwzględnieniem długoterminowych celów 

klimatyczno-energetycznych UE” 
część druga te słowa 
 



P8_PV(2015)12-15(VOT)_PL.doc 28 PE 573.975 
 

GUE/NGL: 

ust. 12 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „na mocy trzeciego pakietu energetycznego” i „jako 

strażniczki rozdzielonego i dostępnego rynku energii elektrycznej, a także jej rolę” 
część druga „na mocy trzeciego pakietu energetycznego” 
część trzecia „jako strażniczki rozdzielonego i dostępnego rynku energii elektrycznej, a także jej 

rolę” 
 
GUE/NGL, ENF: 

ust. 8 

część pierwsza „podkreśla, że w trakcie stopniowego znoszenia regulowanych cen energii dla 

konsumentów należy uwzględnić faktyczny poziom konkurencji na rynku;” 
część druga „zauważa ponadto, że strategia na rzecz unii energetycznej powinna zapewniać 

konsumentom przystępne, bezpieczne i zrównoważone ceny energii;” z wyjątkiem 

słów „strategia na rzecz unii energetycznej” 
część trzecia „strategia na rzecz unii energetycznej” 
 

 
PPE, S&D: 
ust. 9 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „oraz że nie został on ustalony na podstawie 

dowodów naukowych” i „przypomina, że docelowy poziom 10% przyjęto 

pierwotnie w 2002 r. na podstawie zainstalowanej zdolności wytwarzania energii 

elektrycznej istniejącej w owym czasie; przyznaje, że choć docelowy poziom 10% 

jest ważny, nie opisuje on ani ilości energii elektrycznej przepływającej pomiędzy 

krajami, ani jakości, wyrażonej dostępnością istniejącej infrastruktury połączeń 

międzysystemowych lub istniejącej infrastruktury krajowej pomiędzy połączeniami 

wzajemnymi;”, „dlatego też uważa, że ujednolicony cel w zakresie połączeń 

międzysystemowych, przyjęty na podstawie zainstalowanej zdolności wytwarzania 

energii elektrycznej, nie jest sam w sobie odpowiedni dla wszystkich państw 

członkowskich” i „w perspektywie średnioterminowej, a na pewno” 
część druga „oraz że nie został on ustalony na podstawie dowodów naukowych” 
część trzecia „przypomina, że docelowy poziom 10% przyjęto pierwotnie w 2002 r. na podstawie 

zainstalowanej zdolności wytwarzania energii elektrycznej istniejącej w owym 

czasie; przyznaje, że choć docelowy poziom 10% jest ważny, nie opisuje on ani 

ilości energii elektrycznej przepływającej pomiędzy krajami, ani jakości, wyrażonej 

dostępnością istniejącej infrastruktury połączeń międzysystemowych lub istniejącej 

infrastruktury krajowej pomiędzy połączeniami wzajemnymi;” 
część czwarta „dlatego też uważa, że ujednolicony cel w zakresie połączeń międzysystemowych, 

przyjęty na podstawie zainstalowanej zdolności wytwarzania energii elektrycznej, 

nie jest sam w sobie odpowiedni dla wszystkich państw członkowskich” 
część piąta „w perspektywie średnioterminowej, a na pewno” 
 

Różne: 

Poprawka 2 została uznana za niedopuszczalną. 
 

 

23. Wdrożenie europejskiego instrumentu mikrofinansowego Progress 

Sprawozdanie: Sven Schulze (A8-0331/2015) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 4 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 502, 153, 34 

Ust. 9 2 PPE, S&D  +  

Ust. 23 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 532, 132, 28 

2 +  

Ust. 24 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 25 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 26 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 27 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 655, 33, 4 

2/gi + 528, 118, 34 

3/gi + 380, 290, 8 

Ust. 28 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 556, 129, 6 

2/gi + 365, 305, 8 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 33 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 34 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 154, 526, 11 

Ust. 36 ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Ust. 45 3 PPE, S&D  +  

Po umocowaniu 7 1 PPE, S&D  +  

Motyw D ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw E ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw O ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Motyw X ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Motyw W ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 607, 68, 16 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ECR: ust. 4 (część druga), 23 (część pierwsza), 27, 28 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ECR: ust. 33, motywy D, E 

PPE: ust. 36, motywy O, X 
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Wnioski o głosowanie podzielone 

ECR: 

ust. 4 

część pierwsza „podkreśla znaczenie Instrumentu, w szczególności w dobie kryzysu, jako narzędzia 

umożliwiającego dostęp do finansowania osobom bezrobotnym i znajdującym się w 

niekorzystnej sytuacji;” 

część druga „podkreśla, że w szczególności w czasie obecnego kryzysu migracyjnego i 

azylowego mikrofinansowanie może stanowić podstawowe wsparcie dla uchodźców 

i migrantów, którzy wchodzą na rynek pracy UE;” 

 
ust. 23 

część pierwsza „wzywa Komisję, by dążyła do zachowania równowagi między mężczyznami i 

kobietami w dostępie do mikrofinansów oraz do przewidywania w przyszłości 

równych proporcji docelowych między mężczyznami i kobietami 

przedsiębiorcami;” 

część druga „apeluje do Komisji i państw członkowskich o zachęcanie pośredników 

mikrofinansowych do wdrażania szczegółowych strategii dotarcia do kobiet i 

wspierania wśród nich przedsiębiorczości, w tym przez współpracę z odpowiednimi 

stowarzyszeniami i organizacjami działającymi w tym obszarze;” 

 
ust. 24 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „kobietami-” i „skierowane w szczególności do kobiet 

w celu osiągnięcia lepszej równowagi płci, jeśli chodzi o dostęp do 

mikrofinansowania” 

część druga te słowa 

 
ust. 25 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „dla kobiet” i „kobietami-” 

część druga te słowa 

 
ust. 26 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „uznaje znaczenie docelowej proporcji między 

przedsiębiorcami-kobietami i przedsiębiorcami-mężczyznami” i „jednak” 

część druga te słowa 

 
PPE: 

ust. 28 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „uchodźców i” 

część druga te słowa 

 
ust. 34 

część pierwsza „przyjmuje z zadowoleniem możliwość finansowania budowania potencjału 

pośredników mikrofinansowych w ramach EaSI oraz pomocy technicznej dla 

pośredników mikrofinansowych w celu poprawy ich profesjonalizacji, świadczenia 

usług oraz gromadzenia i przetwarzania danych, by umożliwić lepsze informacje 

zwrotne na temat Instrumentu;” 

część druga „w związku z tym proponuje stworzenie strony internetowej, na której możliwe 

będzie przedstawianie i przeglądanie projektów, oraz wspólnotowej bazy danych 

zawierającej informacje kredytowe i ewentualnie umożliwiającej zgłaszanie 

możliwych przeszkód (także i przede wszystkim o charakterze biurokratycznym);” 
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motyw W 

część pierwsza „mając na uwadze, że Instrument ten jest jeszcze mało znany potencjalnym 

beneficjentom,” 

część druga „na co wskazuje niższa od założonej wartość udzielonych mikrokredytów;” 

 
PPE, ECR: 

ust. 27 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „migranci” i „uchodźcy” 

część druga „migranci” 

część trzecia „uchodźcy” 
 

 

24. Nowa WPRyb: struktura środków technicznych i planów wieloletnich 

Sprawozdanie: Gabriel Mato (A8-0328/2015) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 19 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 613, 20, 55 

2/gi - 303, 326, 60 

Ust. 20 ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Ust. 21 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi - 304, 360, 24 

Ust. 25 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 28 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 34 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 402, 258, 20 

Motyw B ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw E ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw G ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw R ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw S ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 403, 243, 36 

Motyw U ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw V ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Motyw Y ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw Z ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw AA ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Motyw AE ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw AG ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw AJ 1 sprawozdawca  +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 571, 6, 65 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ECR: ust. 19, 21 (część druga) 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

S&D: ust. 20, motyw G 

ECR: ust. 20, 28, 34 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

S&D: 

ust. 25 

część pierwsza „jest zdania, że cel ochrony, jakiemu służy rozporządzenie ramowe w sprawie 

środków technicznych, można wydajniej osiągnąć przez działania zmierzające do 

poprawy zarządzania podażą i popytem” 

część druga „przy wsparciu organizacji producentów;” 

 
ECR: 

ust. 19 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „trzech głównych” 

część druga te słowa 

 
ust. 21 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słowa „wszystkich” 

część druga to słowo 

 
motyw S 

część pierwsza „mając na uwadze, że przyjmowanie regionalnych środków technicznych powinno 

być zgodne z modelem uzgodnionym przez współprawodawców w nowej WPRyb,” 

część druga „co oznacza przyjmowanie przez Komisję aktów delegowanych na podstawie 

wspólnych zaleceń zainteresowanych państw członkowskich, zgodnie z normami i 

celami określonymi przez współprawodawców, lub – jeżeli zainteresowane państwa 

członkowskie nie przedłożą wspólnych zaleceń w wyznaczonym czasie – z własnej 

inicjatywy Komisji; mając jednak na uwadze, że zgodnie z Traktatem Parlament 

zachowuje prawo do sprzeciwu wobec każdego aktu delegowanego;” 

 
motyw AA 

część pierwsza „mając na uwadze, że w reformie WPRyb wprowadzono wymogi dotyczące 

wyładunku” 

część druga „oraz przewidziano elastyczność, wyjątki i wsparcie finansowe z Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR);   ” 
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PPE: 

motyw V 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „takich jak sieci dryfujące” 

część druga te słowa 

 


