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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. Umowa UE-Gruzja o wspólnym obszarze lotniczym (przystąpienie Chorwacji) 

Zalecenie: Francisco Assis (A8-0128/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

jedno głosowanie gi + 487, 38, 2 

 

 

 

2. Eurośródziemnomorska umowa UE-Izrael dotycząca usług lotniczych 

(przystąpienie Chorwacji) 

Zalecenie: Francisco Assis (A8-0129/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

jedno głosowanie gi + 543, 43, 9 

 

 

 

3. Konwencja w sprawie pomocy wzajemnej i współpracy między administracjami 

celnymi (przystąpienie Chorwacji) 

Sprawozdanie: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

jedno głosowanie gi + 569, 30, 24 

 

 

4. Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Bolesława G. Piechy 

Sprawozdanie: Gilles Lebreton (A8-0152/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: projekt decyzji  +  
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5. Ochrona dobra dziecka w UE w świetle petycji skierowanych do Parlamentu 

Europejskiego 

Projekt rezolucji: B8-0487/2016 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-0487/2016  

(komisja PETI) 

jedno głosowanie  +  

 

 

6. Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie 

utworzenia europejskiego filaru praw społecznych 

Wniosek komisji EMPL o zasięgnięcie opinii 

 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

jedno głosowanie  +  

 

 

 

7. Agencja Kolejowa UE ***II 

Zalecenie do drugiego czytania: Roberts Zīle (A8-0073/2016) (w celu odrzucenia stanowiska Rady 
wymagana jest większość kwalifikowana) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wniosek o odrzucenie 

stanowiska Rady 

1 EFDD  -  

Stanowisko Rady Przyjęcie bez głosowania 

 

Różne 

Rada poinformowała Parlament, że wprowadziła jedną korektę techniczną (zmiana daty) w art. 65 ust. 

10 swojego stanowiska w celu dostosowania tekstu dotyczącego przepisów rozporządzenia 

finansowego w sprawie absolutorium z wykonania budżetu (datę „30 kwietnia roku N+2” zastąpiono 

datą „15 maja roku N+2”). 
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8. Interoperacyjność systemu kolei w Unii Europejskiej ***II 

Zalecenie do drugiego czytania: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016) (w celu odrzucenia 

stanowiska Rady wymagana jest większość kwalifikowana) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wniosek o odrzucenie 

stanowiska Rady 

1 EFDD  -  

Stanowisko Rady Przyjęcie bez głosowania 

 

 

9. Bezpieczeństwo kolei ***II 

Zalecenie do drugiego czytania: Michael Cramer (A8-0056/2016) (w celu odrzucenia stanowiska 

Rady wymagana jest większość kwalifikowana) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wniosek o odrzucenie 

stanowiska Rady 

1 EFDD ge - 88, 534, 11 

Stanowisko Rady Przyjęcie bez głosowania 

 

 

10. Wskaźniki w instrumentach finansowych i umowach finansowych ***I 

Sprawozdanie: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Całość tekstu 2 komisja  +  

Głosowanie: wniosek Komisji  +  

Głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 505, 113, 31 

 

Różne 

Głosowanie zostało odroczone podczas posiedzenia z dnia 19 maja 2015 r. zgodnie z art. 61 ust. 2 

Regulaminu. 

Popr. 2 zastępuje poprawki przegłosowane w czasie tamtej sesji. 
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11. Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Komisja Europejska i agencje 

wykonawcze 

Sprawozdanie: Martina Dlabajová (A8-0140/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Decyzja w sprawie udzielenia absolutorium 

Głosowanie: decyzja (całość tekstu)  +  

Projekt rezolucji 

Ust. 53 21 S&D ge - 206, 436, 1 

Ust. 62 49 ALDE ge - 237, 324, 79 

Ust. 66 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 405, 221, 15 

 68 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 70, wprowadzenie 23 S&D ge - 272, 313, 63 

Ust. 70, tiret 3 24S S&D  -  

ust. 70 tiret 3, ust. 2 25 S&D  -  

Po ust. 73 26 S&D  -  

Po ust. 108 4 EFDD  -  

Po ust. 112 5 EFDD gi - 175, 446, 29 

Ust. 113 1S ECR  -  

Ust. 118 50 ALDE ge - 230, 416, 4 



P8_PV(2016)04-28(VOT)_PL.doc 6 PE 582.702 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 128 27 S&D  -  

Ust. 150 2S ECR  -  

Ust. 178 51 ALDE  -  

Ust. 179 52 ALDE  -  

Po ust. 183 6 EFDD  -  

Po ust. 187 8 Verts/ALE gi - 219, 396, 34 

9 Verts/ALE gi + 323, 283, 29 

10 Verts/ALE gi + 318, 287, 34 

Po ust. 188 28 S&D  -  

Po ust. 207 7 EFDD  -  

Ust. 209 58 GUE/NGL  -  

Ust. 239 29 S&D  -  

Ust. 243 lit. b) ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 245 53 ALDE gi - 290, 344, 14 

Ust. 259 54 ALDE gi - 290, 319, 32 

Po ust. 280 3 ECR gp   

1/gi + 400, 200, 44 

2/gi + 537, 75, 17 

Ust. 334 55S ALDE  -  

30-35 S&D  -  

Po ust. 334 36 S&D ge + 343, 298, 2 

37 S&D  +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Po ust. 335 38 S&D  +  

Po ust. 336 39 S&D ge + 342, 278, 25 

Po ust. 339 40 S&D  -  

Po ust. 340 41 S&D  -  

Ust. 344 42 S&D  -  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 345 56S ALDE  -  

Po ust. 345 43 S&D  +  

Po ust. 350 44 S&D  -  

Po ust. 373 45 S&D  -  

46 S&D ge - 307, 307, 31 

Ust. 379 11 Verts/ALE gi - 229, 374, 41 

Ust. 387 47s S&D gi - 309, 321, 16 

57 ALDE gi + 417, 186, 42 

ust. pierwotny 

tekst 

go ↓  

Po ust. 397 12 ENF  -  

Ust. 399 48 S&D gp   

1 +  

2/ge - 266, 380, 1 

3 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 400 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 332, 267, 44 

Ust. 405 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 455, 171, 22 

Ust. 410 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 434 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 522 13-14 ENF  -  

Ust. 523 15S ENF  -  

Ust. 530 16S ENF  -  

Ust. 542 17 ENF  -  

Ust. 547 18 ENF gp   

1/gi - 123, 496, 19 

2/gi - 59, 532, 41 

Po ust. 557 19 ENF  -  

Motyw E lit. c) 20 S&D  -  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 504, 144, 3 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ENF: poprawka 18 

ECR: poprawka 3 

EFDD: poprawka 5 

S&D: ust. 405 

Verts/ALE: poprawki 8, 9, 10, 11, 47, 53, 54, 57 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

S&D: ust. 387, 400, 410, 434 
 



P8_PV(2016)04-28(VOT)_PL.doc 9 PE 582.702 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ALDE: 

poprawka 48 

część pierwsza „wskazuje na trwający kryzys migracyjny i podkreśla potrzebę znalezienia w 

obrębie Unii spójnego rozwiązania tego kryzysu; odnotowuje środki przyznane na 

migrację i zarządzanie granicami zewnętrznymi w 2014 r.,” 

część druga „zauważa niedawne przyjęcie funduszu migracji o wartości 700 mln EUR, który ma 

być zarządzany przez organizacje pozarządowe, uznające tę kwotę za 

niewystarczającą w obliczu rozmiarów katastrofy” 

część trzecia „i zwraca się do Trybunału o rozważenie możliwości niezwłocznego sporządzenia 

sprawozdania specjalnego dotyczącego skuteczności tych środków, z którego 

wnioski zostałyby uwzględnione przy trwającej obecnie aktualizacji unijnej polityki 

migracyjnej i polityki kontroli granic;” 

 
PPE: 

poprawka 3 

część pierwsza „wzywa Komisję Europejską do dopilnowania, by żadne środki unijne nie były 

udostępniane w celu bezpośredniego lub pośredniego wspierania walk byków;” 

część druga „uważa, że środki na WPR, ani żadne inne środki z budżetu UE, nie powinny być 

przeznaczane na finansowanie działalności związanej z torturowaniem zwierząt;” 

 
S&D: 

ust. 66 

część pierwsza „popiera zastrzeżenia zgłoszone przez dyrektora generalnego DG REGIO w swoim 

rocznym sprawozdaniu z działalności dotyczące systemów zarządzania i kontroli 

EFRR/Funduszu Spójności na okres programowania 2007–2013 w 12 państwach 

członkowskich (77 programy) i programów europejskiej współpracy terytorialnej;” 

część druga „jest zdania, że te zastrzeżenia świadczą o tym, że procedury kontrolne 

wprowadzone przez Komisję i państwa członkowskie nie są w stanie zapewnić 

koniecznych gwarancji dotyczących legalności i regularności wszystkich operacji 

leżących u podstaw rozliczeń w odpowiednich obszarach polityki;” 

 
ust. 68 

część pierwsza „popiera zastrzeżenia wydane przez dyrektora generalnego DG EMPL w swoim 

rocznym sprawozdaniu z działalności; zauważa, że roczne sprawozdanie z 

działalności zawiera zastrzeżenie związane z płatnościami dokonanymi w 2014 r. na 

okres programowania 2007–2013 w odniesieniu do obarczonej ryzykiem kwoty 

169,4 mln EUR dotyczącej systemów zarządzania i kontroli dla 36 różnych 

programów operacyjnych EFS w Belgii, Republice Czeskiej, Francji, Niemczech, 

Grecji, na Węgrzech, we Włoszech, w Rumunii, na Słowacji, w Hiszpanii i 

Zjednoczonym Królestwie w okresie programowania 2007–2013;” 

część druga „jest zdania, że te zastrzeżenia świadczą o tym, że procedury kontrolne 

wprowadzone przez Komisję i państwa członkowskie nie są w stanie zapewnić 

koniecznych gwarancji dotyczących legalności i regularności wszystkich operacji 

leżących u podstaw rozliczeń w odpowiednich obszarach polityki;” 
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ust. 243 lit. b) 

część pierwsza „w obszarze zatrudnienia i spraw społecznych (Zatrudnienie): wnioskowanie o 

zwrot niekwalifikowalnych kosztów, sfinansowanie niekwalifikowalnego projektu 

lub beneficjenta, jak również przypadki nieprzestrzegania przepisów dotyczących 

zamówień publicznych;” 

część druga „najczęstsze wykryte problemy z kwalifikowalnością to: wydatki deklarowane poza 

okresem kwalifikowalności (Republika Czeska, Niemcy), zawyżanie kosztów płac 

(Niemcy, Finlandia, Polska, Portugalia), koszty niezwiązane z projektem (Holandia, 

Polska, Portugalia), nieprzestrzeganie krajowych zasad kwalifikowalności (Polska) 

oraz dochody nieodliczone (Austria); najczęstsze przykłady nieprzestrzegania 

przepisów dotyczących zamówień publicznych to: nieuzasadnione bezpośrednie 

udzielanie zamówienia (Niemcy, Włochy), nieuzasadnione bezpośrednie udzielanie 

zamówienia na dodatkowe roboty/usługi, bezprawne wykluczenie oferentów, 

konflikt interesów i dyskryminacyjne kryteria wyboru (Finlandia);” 

 
ust. 344 

część pierwsza „jest zdania, że szefom delegatur Unii należy w trakcie rekrutacji oraz przed 

objęciem przez nich stanowiska wyraźnie przypominać o ich obowiązkach w 

zakresie zarządzania i ich odpowiedzialności w ramach wydawania poświadczenia 

dotyczącego zarządzania związanego z portfelami działań delegatur (kluczowe 

procesy związane z zarządzaniem, zarządzanie kontrolą, odpowiednie zrozumienie i 

ocena kluczowych wskaźników skuteczności działania) oraz w zakresie składania 

wyczerpujących sprawozdań cechujących się wysoką jakością w kontekście 

opracowywania rocznego sprawozdania z działalności,” 

część druga „a także należy im zalecać, by nie koncentrowali się oni jedynie na politycznych 

aspektach swojej działalności;” 

 
Verts/ALE: 

poprawka 18 

część pierwsza „odnotowuje, że skutki wprowadzonego w połowie 2014 r. rosyjskiego zakazu 

importu produktów rolnych to poważny problem; opowiada się za lepszym 

zarządzaniem na wczesnym etapie realizacji wszelkich środków nadzwyczajnych w 

celu zapewnienia właściwego ukierunkowania środków finansowych lub, w razie 

konieczności, szybkiego odzyskania bezprawnie pobranych kwot; ostrzega przed 

umową TTIP, ponieważ jej wdrożenie zagraża europejskim standardom zdrowia i 

ochrony środowiska, i która jeszcze bardziej pogorszyłaby kryzys w sektorze 

hodowlanym;” 

część druga „wzywa do zniesienia sankcji wobec Rosji w celu jak najszybszego wynegocjowania 

ponownego otwarcia tego rynku;” 
 

Różne 

Głosowanie nad decyzją w sprawie absolutorium obejmuje Komisję i agencje wykonawcze 

(rozporządzenie (WE) nr 58/2003, art. 14 ust. 3, i rozporządzenie (WE) nr 1653/2004, art. 66 ust. 2). 

Głosowanie nad decyzją o udzieleniu absolutorium obejmuje również zamknięcie ksiąg 

rachunkowych (zob. załącznik V, art. 5 ust. 1 lit a) Regulaminu). 

Poprawka 22 a została wycofana. 
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12. Absolutorium za rok 2014: Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego 

w sprawie absolutorium dla Komisji za rok 2014 

Sprawozdanie: Martina Dlabajová (A8-0127/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 9 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 554, 46, 25 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 525, 57, 60 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ECR: Ust. 9 
 

 

13. Absolutorium za rok 2014: 8., 9., 10. i 11. EFR 

Sprawozdanie: Claudia Schmidt (A8-0137/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Decyzja w sprawie udzielenia absolutorium 

Głosowanie: decyzja (całość tekstu) gi + 463, 139, 42 

Projekt rezolucji 

Po ust. 20 2 Verts/ALE  +  

Ust. 43 8 ENF  -  

Ust. 79 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Po ust. 82 3 Verts/ALE ge - 284, 334, 5 

Ust. 97 1 Verts/ALE gi - 252, 392, 3 

Po ust. 97 9 ENF  -  

Ust. 98 4 Verts/ALE gi - 244, 399, 6 

Ust. 100 5 S&D gi - 308, 334, 6 

ust. pierwotny 

tekst 

go +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Po ust. 101 6 S&D gi + 309, 295, 44 

Ust. 102 7 S&D gi + 334, 275, 30 

ust. pierwotny 

tekst 

go ↓  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi - 203, 429, 11 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

Verts/ALE: Poprawka 1, decyzja (całość tekstu) 

PPE: poprawki 1, 4, 5, 6, 7 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

S&D: ust. 79, 100, 102 
 

Różne 

Głosowanie nad decyzją o udzieleniu absolutorium obejmuje również zamknięcie ksiąg 

rachunkowych (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu). 
 

 

14. Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Parlament Europejski 

Sprawozdanie: Markus Pieper (A8-0135/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Decyzja w sprawie udzielenia absolutorium 

Głosowanie: decyzja (całość tekstu)  +  

Projekt rezolucji 

Ust. 13 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Ust. 14 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 -  

2 ↓  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 18 14 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

Ust. 23 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 481, 110, 50 

Ust. 26 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 407, 202, 19 

Po ust. 31 5 EFDD  -  

Ust. 32 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Po ust. 32 37 S&D gi w  

Ust. 33 58 PPE, S&D gi + 471, 155, 14 

57 S&D gi ↓  

ust. pierwotny 

tekst 

gi ↓  

Ust. 34 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 557, 47, 26 

Ust. 35 59S PPE, S&D gi + 345, 274, 20 

40 S&D gi ↓  

Ust. 36 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 560, 58, 22 

Ust. 37 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 615, 5, 23 

Ust. 38 60S PPE, S&D gi + 391, 222, 27 

44 S&D gi ↓  

45 S&D gi ↓  

Ust. 39 15 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

31 GUE/NGL gi - 295, 319, 30 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Po ust. 39 32 GUE/NGL gi - 305, 308, 27 

Ust. 40 6 EFDD  -  

7 EFDD gi + 304, 303, 32 

Po ust. 41 1 ECR gi + 305, 303, 32 

Ust. 47 33 GUE/NGL  -  

Po ust. 48 16= 

 

34= 

Verts/ALE,  

GUE/NGL 

gp   

1/gi + 381, 249, 11 

2/gi - 237, 389, 12 

35 GUE/NGL gi + 318, 275, 43 

17 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 ↓  

Ust. 49 ust. pierwotny 

tekst 

go/gi - 209, 379, 42 

Ust. 53 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Po ust. 54 46 S&D  -  

47 S&D ge - 284, 324, 39 

Po ust. 63 2 ECR gi - 187, 433, 19 

Po ust. 65 3 ECR gi - 177, 434, 30 

8 EFDD  -  

Ust. 69 20S+21

= 

48= 

Verts/ALE,  

S&D 

gi - 262, 372, 12 

36 PPE  + z poprawką ustną 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 70 22S= 

49S= 

Verts/ALE,  

S&D 

gi + 404, 214, 23 

Ust. 72 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 73 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 406, 178, 55 

Po ust. 74 50 S&D  -  

Ust. 75 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 438, 176, 25 

Ust. 80 25S ENF gi - 59, 555, 29 

Po ust. 81 51 S&D ge - 311, 325, 10 

Ust. 83 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 84 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 85 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Po ust. 86 29 S&D  +  

Po ust. 88 9 EFDD  -  

Ust. 97 18 Verts/ALE  -  

Po ust. 97 26 ENF  -  

Ust. 99 ust. pierwotny 

tekst 

gi - 240, 386, 19 

Po ust. 106 52 S&D gp   

1 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2 -  

Ust. 114 27S ENF gi - 35, 568, 44 

Po ust. 114 4 ECR gi - 225, 390, 27 

Po ust. 117 13 PPE  +  

Ust. 122 61S PPE, S&D gi + 391, 245, 5 

Ust. 126 28 ENF  -  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/ge + 392, 218, 25 

2 +  

Po ust. 127 10 EFDD  -  

Po ust. 131 54 S&D  +  

55 S&D  +  

56 S&D  +  

Po ust. 133 19 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ge + 367, 269, 6 

Ust. 135 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Po ust. 136 11 EFDD gi - 156, 472, 22 

12 EFDD gi - 137, 488, 18 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 480, 149, 16 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ENF: ust. 33, 34, 36, 37, poprawki 2, 3, 57, 58, 59, 60, 61 

ECR: ust. 6, 23, 33, poprawki 1, 2, 3, 4 

GUE/NGL: poprawki 31, 34, 35 

EFDD: poprawki 7, 11, 12, 32 

Verts/ALE: ust. 23, poprawki 25, 27, 59, 60, 61 

S&D: ust. 33, 36, 37, 73, 75, 99, poprawki 37, 40, 44, 45, 48, 49, 57, 58, 59, 60, 61 
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Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: ust. 14, 49 

S&D: ust. 23, 32, 72 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

poprawka 52 

część pierwsza „jest zaniepokojony tym, że odpowiedzialność za organizację posiedzeń i 

zarządzanie konferencjami podzielona jest pomiędzy różne dyrekcje generalne,” 

część druga „a także wyraża obawy związane z niedawnym zamknięciem części kabin 

językowych z uwagi na niewystarczającą liczbę zatrudnionych tłumaczy ustnych, 

wzywa sekretarza generalnego do pilnej poprawy systemu zgłaszania 

zapotrzebowania na usługi tłumaczeń ustnych oraz do rozwiązania problemu 

dotyczącego zatrudniania tłumaczy ustnych;” 

 
ust. 13 

część pierwsza „zauważa brak spójności między datą przedstawienia projektu sprawozdania w 

sprawie absolutorium PE a terminem, w którym możliwe było zadanie pytań 

dodatkowych sekretarzowi generalnemu;” 

część druga „wzywa sekretarza generalnego do udzielenia odpowiedzi na pytania sprawozdawcy 

przed głosowaniem w komisji;” 

 
ust. 14 

część pierwsza „zauważa, że sekretarz generalny udzielił odpowiedzi na dodatkowe pytania posłów 

na mniej niż 24 godziny przed terminem składania poprawek;” 

część druga „wzywa sekretarza generalnego do poprawy tej sytuacji;” 

 
ust. 26 

część pierwsza „przypomina, że w ramach tego porozumienia do Parlamentu zostanie 

przeniesionych maksymalnie 80 urzędników z EKES-u i KR-u (pochodzących z 

działu tłumaczeń oraz asystentów) i będą oni pracować dla nowego Biura Analiz 

Parlamentu Europejskiego (EPRS); uważa, że przeniesienie to powinno umożliwić 

zwiększenie produkcji wewnętrznej w Parlamencie i przeznaczanie mniejszych 

środków budżetowych na outsourcing ekspertyz, ocen i analiz;” 

część druga „odnotowuje z zaniepokojeniem, że do chwili obecnej przeniesiono do EPRS-u 25 

urzędników EKES-u i 24 KR-u, w większości w wieku bliskim emerytalnego, co 

oznacza znaczne oszczędności w rozdziałach dotyczących personelu EKES-u i KR-u 

kosztem poważnego zwiększenia budżetu Parlamentu w perspektywie 

krótkoterminowej (wynagrodzenia) oraz średnio- i długoterminowej (emerytury);” 

 
ust. 53 

część pierwsza „przypomina, że nowe służby zajmujące się analizami dla posłów rozpoczęły 

wykonywanie analiz dla indywidualnych posłów w postaci publikacji typu 

„briefing” dotyczących wszystkich głównych obszarów polityki; zauważa, że w 

pierwszym pełnym roku działalności biuro analiz opracowało ponad 450 publikacji, 

odpowiedziało na 1 675 złożonych przez posłów wniosków o przeprowadzenie 

analizy i obsłużyło 745 podobnych wniosków od innych klientów Parlamentu; 

zauważa, że dzięki tym służbom posłowie mają dostęp do obszernych informacji w 

istotnych dziedzinach, w związku z czym powinno istotnie spaść zapotrzebowanie 

na ekspertyzy zewnętrzne, a co za tym idzie – poczynione zostaną oszczędności;” 

część druga „apeluje, aby wszystkie publikacje typu „briefing” dotyczące głównych obszarów 

polityki były tłumaczone na języki urzędowe państw członkowskich;” 

 



P8_PV(2016)04-28(VOT)_PL.doc 18 PE 582.702 

ust. 83 

część pierwsza „ubolewa, że Prezydium nie wszczęło żadnych działań w związku z ust. 71 rezolucji 

Parlamentu z dnia 29 kwietnia 2015 r.;” 

część druga „apeluje do Prezydium o pilne podjęcie koniecznych działań, aby komitet doradczy 

ds. molestowania i zapobiegania mu w miejscu pracy odpowiedzialny za sprawy 

akredytowanych asystentów parlamentarnych miał zrównoważony skład i 

obejmował co najmniej dwóch przedstawicieli akredytowanych asystentów 

parlamentarnych;” 

 
ust. 84 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „podkreśla, że udostępnione zasoby ludzkie i 

techniczne nie wystarczyły do tego, aby uniknąć opóźnień przy podpisywaniu umów 

z niektórymi asystentami, przypadków zerwania umowy, a także opóźnień w 

wyliczaniu diet i innych dodatków, a tym samym wypłacaniu wynagrodzeń;” 

część druga te słowa 

 
ust. 85 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „wynikających z ewentualnego niewłaściwego 

administrowania przez tę instytucję” 

część druga te słowa 

 
ust. 135 

część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje dodatkowe działania na rzecz kompensowania 

nieuniknionych emisji; wzywa Parlament do opracowania dalszych strategii 

politycznych kompensowania emisji CO2,” 

część druga „takich jak zapewnienie możliwości kompensacji akredytowanym asystentom 

parlamentarnym” 

 
Verts/ALE: 

ust. 126 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słowa „najwyższy” 

część druga to słowo 

 
S&D: 

poprawka 34 

część pierwsza „wzywa Parlament do przyjęcia przepisów mających na celu ujawnianie w formie 

„śladu legislacyjnego” wszelkich materiałów uzyskanych od lobbystów lub grup 

interesu na temat opracowywanych strategii politycznych, ustaw i poprawek;” 

część druga „sugeruje, że taki ślad legislacyjny powinien mieć formę formularza dołączonego do 

sprawozdań, wyszczególniającego wszystkich lobbystów, z którymi sprawozdawcy 

odpowiedzialni za dane dossier spotkali się w trakcie sporządzania sprawozdania, z 

jednoznacznym wskazaniem lobbystów, którzy wywarli na dossier znaczący wpływ, 

jak również drugiego dokumentu wyszczególniającego wszystkie informacje 

otrzymane na piśmie, umieszczanego na oficjalnych stronach internetowych posłów 

i bezpośrednio powiązanego z rejestrem służącym przejrzystości, a także sugeruje, 

że sprawozdawcy powinni być zobowiązani do publikacji śladu legislacyjnego;” 
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Różne 

Poprawki nr 23 i 24 zostały anulowane. 

 

Poprawki nr 30, 38, 39, 41, 42, 43 i 53 zostały wycofane. 

 

Markus Pieper przedstawił następującą poprawkę ustną do poprawki 36: 

„69. zauważa, że wydatki na samą nagrodę filmową LUX w roku 2014 wyniosły 391 506 EUR, i była 

to kwota znacznie mniejsza niż w latach poprzednich (2013 r.: 448 000; 2012 r.: 434 421 EUR), 

przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z dokonaniem oficjalnej selekcji, przeprowadzeniem 

konkursu, w tym sporządzeniem napisów dialogowych w 24 językach urzędowych Unii i wydruków 

informujących o pokazach w 28 państwach członkowskich, jak również z organizacją ceremonii 

wręczenia nagrody;  

 

przypomina, że celem reklamy i promocji nagrody filmowej LUX, jak również nagrody Sacharowa i 

poszanowania praw kobiet, jest zobrazowanie zaangażowania Parlamentu na rzecz przyjętych za 

wspólną zgodą wartości, takich jak prawa człowieka i solidarność, a także jego zaangażowania na 

rzecz różnorodności kulturowej i językowej; 

 

ubolewa nad faktem, że nie został jeszcze udostępniony wynik ankiety na temat wiedzy o nagrodzie 

LUX i o jej wpływie, o którą to ankietę zwrócono się w rezolucji w sprawie udzielenia absolutorium 

za 2013 r.; apeluje o udostępnienie opinii publicznej wyników tej ankiety do połowy maja 2016 r. i o 

oficjalne przedstawienie tych wyników Komisji Kontroli Budżetowej i Komisji Kultury i Edukacji 

Parlamentu;” 
 

Głosowanie nad decyzją o udzieleniu absolutorium obejmuje również zamknięcie ksiąg rachunkowych 

(zob. załącznik V art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu). 

15. Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada 

Sprawozdanie: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Decyzja o odroczeniu udzielenia absolutorium 

Głosowanie: decyzja (całość 

tekstu) 

gi + 633, 10, 0 

Projekt rezolucji 

Głosowanie: rezolucja (całość 

tekstu) 

gi + 637, 7, 1 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

Verts/ALE: decyzja (całość tekstu) 
 

Różne 

Głosowanie nad decyzją o udzieleniu absolutorium obejmuje również zamknięcie ksiąg rachunkowych 

(zob. załącznik V art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu). 
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16. Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości 

Sprawozdanie: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Decyzja w sprawie udzielenia absolutorium 

Głosowanie: decyzja (całość tekstu)  +  

Projekt rezolucji 

Ust. 12 1 S&D  -  

Ust. 21 2 S&D  -  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 523, 117, 6 

 

Różne 

Głosowanie nad decyzją o udzieleniu absolutorium obejmuje również zamknięcie ksiąg rachunkowych 

(zob. załącznik V art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu). 
 

17. Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy 

Sprawozdanie: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Decyzja w sprawie udzielenia absolutorium 

Głosowanie: decyzja (całość tekstu)  +  

Projekt rezolucji 

Ust. 8 1 S&D  +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 575, 48, 25 

 

Różne 

Głosowanie nad decyzją o udzieleniu absolutorium obejmuje również zamknięcie ksiąg rachunkowych 

(zob. załącznik V art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu). 
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18. Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-

Społeczny 

Sprawozdanie: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Decyzja w sprawie udzielenia absolutorium 

Głosowanie: decyzja (całość tekstu)  +  

Projekt rezolucji 

Ust. 8 1 S&D ge + 339, 298, 6 

Po ust. 11 2 S&D  +  

Ust. 12 3 S&D  -  

Po ust. 15 4 S&D ge + 326, 229, 89 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 526, 116, 5 

 

Różne 

Poprawka 5 została wycofana. 
 

Głosowanie nad decyzją o udzieleniu absolutorium obejmuje również zamknięcie ksiąg rachunkowych 

(zob. załącznik V art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu). 
 

19. Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Komitet Regionów 

Sprawozdanie: Monica Macovei (A8-0132/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Decyzja w sprawie udzielenia absolutorium 

Głosowanie: decyzja (całość tekstu)  +  

Projekt rezolucji 

Ust. 8 1 S&D ge - 256, 385, 1 

Ust. 14 2 S&D  -  

Ust. 32 3 S&D ge + 343, 195, 99 

Ust. 34 4 S&D  -  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 35 5 S&D ge + 392, 217, 32 

Ust. 38 6S S&D  +  

7 S&D  ↓  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 522, 105, 18 

 

Różne 

Głosowanie nad decyzją o udzieleniu absolutorium obejmuje również zamknięcie ksiąg rachunkowych 

(zob. załącznik V art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu). 
 

20. Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE - Europejska Służba Działań 

Zewnętrznych 

Sprawozdanie: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Decyzja w sprawie udzielenia absolutorium 

Głosowanie: decyzja (całość tekstu)  +  

Projekt rezolucji 

Ust. 11 2 S&D  -  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 24 8S ENF  -  

Ust. 26 3 S&D  -  

Ust. 27 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 31 4S S&D  -  

Po ust. 32 1 S&D ge - 291, 319, 32 

Ust. 39 5S S&D  -  

Ust. 45 6S S&D  -  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 376, 116, 152 

 

Wnioski o głosowanie podzielone 

S&D: 

ust. 11 

część pierwsza „odnotowuje nowy schemat organizacyjny oraz odnośną racjonalizację poprzedniej 

obciążającej struktury zarządzania, która miała na celu ograniczenie struktury 

hierarchicznej;” 

część druga „z żalem zauważa jednak, że wewnętrzne ramy administracyjne i finansowe ESDZ 

są wciąż zbyt skomplikowane i rygorystyczne; zauważa, że obecna struktura nie 

pozwala ESDZ reagować w odpowiednim czasie na kryzysy oraz że uzyskiwanie 

dostępu do kluczowych informacji także trwa zbyt długo;” 

część trzecia „apeluje do ESDZ o przygotowanie we współpracy z Komisją, Radą i państwami 

członkowskimi dalszej reformy, aby usprawnić jej procesy wewnętrzne i uprościć 

strukturę;” 

 
ust. 27 

część pierwsza zauważa, że szefom delegatur Unii należy w trakcie pełnionej przez nich służby oraz 

przed objęciem przez nich stanowiska regularnie przypominać o ich obowiązkach w 

zakresie zarządzania i nadzoru w ramach procesu zapewniania zarządzania 

związanego z portfelem działań delegatur (kluczowe procesy związane z 

zarządzaniem, zarządzanie kontrolą, odpowiednie zrozumienie i ocena kluczowych 

wskaźników wydajności),” 

część druga „a także, by nie koncentrowali się oni jedynie na politycznych i reprezentacyjnych 

aspektach ich działalności;” 
 

Różne 

Poprawka nr 7 została anulowana. 
 

Głosowanie nad decyzją o udzieleniu absolutorium obejmuje również zamknięcie ksiąg rachunkowych 

(zob. załącznik V art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu). 
 

21. Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw 

Obywatelskich 

Sprawozdanie: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

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

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Decyzja w sprawie udzielenia absolutorium 

Głosowanie: decyzja (całość tekstu)  +  

Projekt rezolucji 

Ust. 5 1 S&D  -  

Ust. 6 2 S&D ge + 298, 293, 46 

Ust. 7 3 S&D ge - 237, 362, 40 

Ust. 10 4 S&D  +  

Ust. 20 5 S&D gi - 233, 325, 84 

Ust. 22 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 538, 84, 19 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 541, 64, 29 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

S&D: poprawka 5 

ECR, Verts/ALE: Ust. 22 
 

Różne 

Głosowanie nad decyzją o udzieleniu absolutorium obejmuje również zamknięcie ksiąg rachunkowych 

(zob. załącznik V art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu). 
 

22. Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony 

Danych 

Sprawozdanie: Monica Macovei (A8-0109/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Decyzja w sprawie udzielenia absolutorium 

Głosowanie: decyzja (całość 

tekstu) 

 +  

Projekt rezolucji 

Głosowanie: rezolucja (całość 

tekstu) 

gi + 513, 106, 14 

 

Różne 

Głosowanie nad decyzją o udzieleniu absolutorium obejmuje również zamknięcie ksiąg rachunkowych 

(zob. załącznik V art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu). 
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23. Absolutorium za rok 2014: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE 

Sprawozdanie: Derek Vaughan (A8-0080/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 18 2 GUE/NGL ge + 312, 305, 21 

Ust. 39 1 S&D  +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 519, 118, 3 

 

Różne 

Głosowanie nad decyzją o udzieleniu absolutorium obejmuje również zamknięcie ksiąg rachunkowych 

(zob. załącznik V art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu). 
 

24. Absolutorium za rok 2014: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji 

Energetyki (ACER) 

Sprawozdanie: Derek Vaughan (A8-0087/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Decyzja w sprawie udzielenia absolutorium 

Głosowanie: decyzja (całość 

tekstu) 

 +  

Projekt rezolucji 

Głosowanie: rezolucja (całość 

tekstu) 

gi + 515, 112, 17 

 

Różne 

Głosowanie nad decyzją o udzieleniu absolutorium obejmuje zamknięcie ksiąg rachunkowych (zob. 

załącznik V art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu). 
 

 

25. Absolutorium za rok 2014: Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności 

Elektronicznej (Urząd BEREC) 

Sprawozdanie: Derek Vaughan (A8-0093/2016) 

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

Decyzja w sprawie udzielenia absolutorium 

Głosowanie: decyzja (całość 

tekstu) 

 +  

Projekt rezolucji 

Głosowanie: rezolucja (całość 

tekstu) 

gi + 515, 109, 13 

 

Różne 

Głosowanie nad decyzją o udzieleniu absolutorium obejmuje zamknięcie ksiąg rachunkowych (zob. 

załącznik V art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu). 
 

 

26. Absolutorium za rok 2014: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej 

(CdT) 

Sprawozdanie: Derek Vaughan (A8-0084/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Decyzja w sprawie udzielenia absolutorium 

Głosowanie: decyzja (całość 

tekstu) 

 +  

Projekt rezolucji 

Głosowanie: rezolucja (całość 

tekstu) 

gi + 510, 116, 9 

 

Różne 

Głosowanie nad decyzją o udzieleniu absolutorium obejmuje zamknięcie ksiąg rachunkowych (zob. 

załącznik V art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu). 
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27. Absolutorium za rok 2014: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia 

Zawodowego (Cedefop) 

Sprawozdanie: Derek Vaughan (A8-0082/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Decyzja w sprawie udzielenia absolutorium 

Głosowanie: decyzja (całość 

tekstu) 

 +  

Projekt rezolucji 

Głosowanie: rezolucja (całość 

tekstu) 

gi + 514, 123, 3 

 

Różne 

Głosowanie nad decyzją o udzieleniu absolutorium obejmuje zamknięcie ksiąg rachunkowych (zob. 

załącznik V art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu). 
 

 

28. Absolutorium za rok 2014: Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) 

Sprawozdanie: Derek Vaughan (A8-0088/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Decyzja w sprawie udzielenia absolutorium 

Głosowanie: decyzja (całość 

tekstu) 

 +  

Projekt rezolucji 

Głosowanie: rezolucja (całość 

tekstu) 

gi + 511, 114, 13 

 

Różne 

Głosowanie nad decyzją o udzieleniu absolutorium obejmuje zamknięcie ksiąg rachunkowych (zob. 

załącznik V art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu). 
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29. Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego 

(EASA) 

Sprawozdanie: Derek Vaughan (A8-0095/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Decyzja w sprawie udzielenia absolutorium 

Głosowanie: decyzja (całość 

tekstu) 

 +  

Projekt rezolucji 

Głosowanie: rezolucja (całość 

tekstu) 

gi + 521, 111, 8 

 

Różne 

Głosowanie nad decyzją o udzieleniu absolutorium obejmuje zamknięcie ksiąg rachunkowych (zob. 

załącznik V art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu). 
 

 

30. Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu 

(EASO) 

Sprawozdanie: Derek Vaughan (A8-0133/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Decyzja w sprawie udzielenia absolutorium 

Głosowanie: decyzja (całość 

tekstu) 

 +  

Projekt rezolucji 

Głosowanie: rezolucja (całość 

tekstu) 

gi + 515, 120, 6 

 

Różne 

Głosowanie nad decyzją o udzieleniu absolutorium obejmuje zamknięcie ksiąg rachunkowych (zob. 

załącznik V art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu). 
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31. Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) 

Sprawozdanie: Derek Vaughan (A8-0090/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Decyzja w sprawie udzielenia absolutorium 

Głosowanie: decyzja (całość 

tekstu) 

 +  

Projekt rezolucji 

Głosowanie: rezolucja (całość 

tekstu) 

gi + 512, 103, 26 

 

Różne 

Głosowanie nad decyzją o udzieleniu absolutorium obejmuje zamknięcie ksiąg rachunkowych (zob. 

załącznik V art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu). 
 

 

32. Absolutorium za rok 2014: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli 

Chorób (ECDC) 

Sprawozdanie: Derek Vaughan (A8-0103/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Decyzja w sprawie udzielenia absolutorium 

Głosowanie: decyzja (całość 

tekstu) 

 +  

Projekt rezolucji 

Głosowanie: rezolucja (całość 

tekstu) 

gi + 515, 90, 30 

 

Różne 

Głosowanie nad decyzją o udzieleniu absolutorium obejmuje zamknięcie ksiąg rachunkowych (zob. 

załącznik V art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu). 
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33. Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) 

Sprawozdanie: Derek Vaughan (A8-0118/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Decyzja w sprawie udzielenia absolutorium 

Głosowanie: decyzja (całość 

tekstu) 

 +  

Projekt rezolucji 

Głosowanie: rezolucja (całość 

tekstu) 

gi + 508, 121, 7 

 

Różne 

Głosowanie nad decyzją o udzieleniu absolutorium obejmuje zamknięcie ksiąg rachunkowych (zob. 

załącznik V art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu). 
 

 

34. Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Środowiska (EEA) 

Sprawozdanie: Derek Vaughan (A8-0100/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Decyzja w sprawie udzielenia absolutorium 

Głosowanie: decyzja (całość 

tekstu) 

 +  

Projekt rezolucji 

Głosowanie: rezolucja (całość 

tekstu) 

gi + 514, 119, 6 

 

Różne 

Głosowanie nad decyzją o udzieleniu absolutorium obejmuje zamknięcie ksiąg rachunkowych (zob. 

załącznik V art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu). 
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35. Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) 

Sprawozdanie: Derek Vaughan (A8-0104/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Decyzja w sprawie udzielenia absolutorium 

Głosowanie: decyzja (całość tekstu)  +  

Projekt rezolucji 

Ust. 23 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 509, 125, 4 

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ENF: Ust. 23 
 

Różne 

Głosowanie nad decyzją o udzieleniu absolutorium obejmuje zamknięcie ksiąg rachunkowych (zob. 

załącznik V art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu). 
 

 

36. Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 

(EFSA) 

Sprawozdanie: Derek Vaughan (A8-0086/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Decyzja w sprawie udzielenia absolutorium 

Głosowanie: decyzja (całość tekstu) ge + 415, 216, 9 

Projekt rezolucji 

Po ust. 5 3 Verts/ALE  -  

Ust. 8 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

3/ge - 267, 351, 21 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 9 9 S&D  +  

Po ust. 9 5 Verts/ALE gi - 207, 395, 35 

6 Verts/ALE gi - 206, 404, 29 

Ust. 11 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 12 7 Verts/ALE  -  

Ust. 13 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Po ust. 15 8 Verts/ALE  -  

Ust. 19 1 EFDD  -  

Po ust. 19 2 EFDD  -  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 472, 162, 9 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

Verts/ALE: poprawki 5, 6 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

S&D: ust. 8, 11, 13 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

ust. 8 

część pierwsza „odnotowuje, że Urząd wdrożył projekt zmieniający sposób kontroli i przetwarzania 

rocznych deklaracji o braku konfliktu interesów w celu zapewnienia lepszej 

spójności i ogólnej zgodności z zasadami dotyczącymi deklaracji o braku konfliktu 

interesów; ponadto zauważa, że ten nowy system, który ma zostać ukończony w 

2016 r., przewiduje scentralizowaną kontrolę rocznych deklaracji o braku konfliktu 

interesów oraz przekazanie odpowiedzialności z departamentów naukowych Urzędu 

do departamentu prawnego i regulacyjnego;” 

część druga „wzywa Urząd do uwzględnienia w swojej polityce zakazu pracy z ekspertami, w 

tym z oddelegowanymi ekspertami z państw członkowskich, którzy nie wypełnili 

właściwie i wnikliwie tej deklaracji;” 

część trzecia „wzywa Urząd do uwzględnienia w swojej polityce spoczywającego na ekspertach 

obowiązku informowania Urzędu o wszelkich zmianach, które mogły nastąpić w 

czasie, gdy współpracowali oni z Urzędem;” 
 

Różne 

Głosowanie nad decyzją o udzieleniu absolutorium obejmuje zamknięcie ksiąg rachunkowych (zob. 

załącznik V art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu). 

Poprawka nr 4 została anulowana. 
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37. Absolutorium za rok 2014: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn 

(EIGE) 

Sprawozdanie: Derek Vaughan (A8-0085/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Decyzja w sprawie udzielenia absolutorium 

Głosowanie: decyzja (całość 

tekstu) 

 +  

Projekt rezolucji 

Głosowanie: rezolucja (całość 

tekstu) 

gi + 508, 125, 3 

 

Różne 

Głosowanie nad decyzją o udzieleniu absolutorium obejmuje zamknięcie ksiąg rachunkowych (zob. 

załącznik V art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu). 
 

 

38. Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i 

Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) 

Sprawozdanie: Derek Vaughan (A8-0091/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Decyzja w sprawie udzielenia absolutorium 

Głosowanie: decyzja (całość 

tekstu) 

 +  

Projekt rezolucji 

Głosowanie: rezolucja (całość 

tekstu) 

gi + 511, 112, 11 

 

Różne 

Głosowanie nad decyzją o udzieleniu absolutorium obejmuje zamknięcie ksiąg rachunkowych (zob. 

załącznik V art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu). 
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39. Absolutorium za rok 2014: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) 

Sprawozdanie: Derek Vaughan (A8-0117/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Decyzja w sprawie udzielenia absolutorium 

głosowanie: decyzja (całość 

tekstu) 

 +  

Projekt rezolucji 

Głosowanie: rezolucja (całość 

tekstu) 

gi + 513, 113, 13 

 

Różne 

Głosowanie nad decyzją o udzieleniu absolutorium obejmuje zamknięcie ksiąg rachunkowych (zob. 

załącznik V art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu). 
 

 

40. Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Leków (EMA) 

Sprawozdanie: Derek Vaughan (A8-0114/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Decyzja w sprawie udzielenia absolutorium 

Głosowanie: decyzja (całość tekstu)  +  

Projekt rezolucji 

Ust. 20 ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 516, 113, 10 

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

S&D: ust. 20 
 

Różne 

Głosowanie nad decyzją o udzieleniu absolutorium obejmuje zamknięcie ksiąg rachunkowych (zob. 

załącznik V art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu). 
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41. Absolutorium za rok 2014: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i 

Narkomanii (EMCDDA) 

Sprawozdanie: Derek Vaughan (A8-0105/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Decyzja w sprawie udzielenia absolutorium 

Głosowanie: decyzja (całość 

tekstu) 

 +  

Projekt rezolucji 

Głosowanie: rezolucja (całość 

tekstu) 

gi + 508, 113, 8 

 

Różne 

Głosowanie nad decyzją o udzieleniu absolutorium obejmuje zamknięcie ksiąg rachunkowych (zob. 

załącznik V art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu). 
 

 

42. Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego 

(EMSA) 

Sprawozdanie: Derek Vaughan (A8-0102/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Decyzja w sprawie udzielenia absolutorium 

Głosowanie: decyzja (całość 

tekstu) 

 +  

Projekt rezolucji 

Głosowanie: rezolucja (całość 

tekstu) 

gi + 510, 116, 11 

 

Różne 

Głosowanie nad decyzją o udzieleniu absolutorium obejmuje zamknięcie ksiąg rachunkowych (zob. 

załącznik V art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu). 
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43. Absolutorium za rok 2014: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i 

Informacji (ENISA) 

Sprawozdanie: Derek Vaughan (A8-0098/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Decyzja w sprawie udzielenia absolutorium 

Głosowanie: decyzja (całość 

tekstu) 

 +  

Projekt rezolucji 

Głosowanie: rezolucja (całość 

tekstu) 

gi + 509, 126, 5 

 

Różne 

Głosowanie nad decyzją o udzieleniu absolutorium obejmuje również zamknięcie ksiąg 

rachunkowych (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu). 
 

 

44. Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Kolejowa (ERA) 

Sprawozdanie: Derek Vaughan (A8-0106/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Decyzja w sprawie udzielenia absolutorium 

Głosowanie: decyzja (całość 

tekstu) 

 +  

Projekt rezolucji 

Głosowanie: rezolucja (całość 

tekstu) 

gi + 511, 115, 11 

 

Różne 

Głosowanie nad decyzją o udzieleniu absolutorium obejmuje również zamknięcie ksiąg 

rachunkowych (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu). 
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45. Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 

Wartościowych (ESMA) 

Sprawozdanie: Derek Vaughan (A8-0096/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Decyzja w sprawie udzielenia absolutorium 

Głosowanie: decyzja (całość 

tekstu) 

 +  

Projekt rezolucji 

Głosowanie: rezolucja (całość 

tekstu) 

gi + 516, 113, 8 

 

Różne 

Głosowanie nad decyzją o udzieleniu absolutorium obejmuje również zamknięcie ksiąg 

rachunkowych (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu). 
 

 

46. Absolutorium za rok 2014: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) 

Sprawozdanie: Derek Vaughan (A8-0116/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Decyzja w sprawie udzielenia absolutorium 

Głosowanie: decyzja (całość 

tekstu) 

 +  

Projekt rezolucji 

Głosowanie: rezolucja (całość 

tekstu) 

gi + 509, 118, 7 

 

Różne 

Głosowanie nad decyzją o udzieleniu absolutorium obejmuje również zamknięcie ksiąg 

rachunkowych (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu). 
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47. Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego 

Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, 

Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) 

Sprawozdanie: Derek Vaughan (A8-0124/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Decyzja w sprawie udzielenia absolutorium 

Głosowanie: decyzja (całość 

tekstu) 

 +  

Projekt rezolucji 

Głosowanie: rezolucja (całość 

tekstu) 

gi + 501, 121, 7 

 

Różne 

Głosowanie nad decyzją o udzieleniu absolutorium obejmuje również zamknięcie ksiąg 

rachunkowych (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu). 
 

 

48. Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 

(EU-OSHA) 

Sprawozdanie: Derek Vaughan (A8-0134/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Decyzja w sprawie udzielenia absolutorium 

Głosowanie: decyzja (całość 

tekstu) 

 +  

Projekt rezolucji 

Głosowanie: rezolucja (całość 

tekstu) 

gi + 505, 119, 2 

 

Różne 

Głosowanie nad decyzją o udzieleniu absolutorium obejmuje również zamknięcie ksiąg 

rachunkowych (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu). 
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49. Absolutorium za rok 2014: Agencja Dostaw Euratomu 

Sprawozdanie: Derek Vaughan (A8-0110/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Decyzja w sprawie udzielenia absolutorium 

Głosowanie: decyzja (całość 

tekstu) 

 +  

Projekt rezolucji 

Głosowanie: rezolucja (całość 

tekstu) 

gi + 498, 115, 18 

 

Różne 

Głosowanie nad decyzją o udzieleniu absolutorium obejmuje również zamknięcie ksiąg 

rachunkowych (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu). 
 

 

50. Absolutorium za rok 2014: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków 

Życia i Pracy (Eurofound) 

Sprawozdanie: Derek Vaughan (A8-0120/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Decyzja w sprawie udzielenia absolutorium 

Głosowanie: decyzja (całość 

tekstu) 

 +  

Projekt rezolucji 

Głosowanie: rezolucja (całość 

tekstu) 

gi + 507, 115, 8 

 

Różne 

Głosowanie nad decyzją o udzieleniu absolutorium obejmuje również zamknięcie ksiąg 

rachunkowych (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu). 
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51. Absolutorium za rok 2014: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust)  

Sprawozdanie: Derek Vaughan (A8-0099/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Decyzja w sprawie udzielenia absolutorium 

Głosowanie: decyzja (całość 

tekstu) 

 +  

Projekt rezolucji 

Głosowanie: rezolucja (całość 

tekstu) 

gi + 509, 113, 13 

 

Różne 

Głosowanie nad decyzją o udzieleniu absolutorium obejmuje również zamknięcie ksiąg 

rachunkowych (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu). 
 

 

52. Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Policji (Europol) 

Sprawozdanie: Derek Vaughan (A8-0122/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Decyzja w sprawie udzielenia absolutorium 

Głosowanie: decyzja (całość 

tekstu) 

 +  

Projekt rezolucji 

Głosowanie: rezolucja (całość 

tekstu) 

gi + 505, 108, 17 

 

Różne 

Głosowanie nad decyzją o udzieleniu absolutorium obejmuje również zamknięcie ksiąg 

rachunkowych (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu). 
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53. Absolutorium za rok 2014: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) 

Sprawozdanie: Derek Vaughan (A8-0108/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Decyzja w sprawie udzielenia absolutorium 

Głosowanie: decyzja (całość tekstu)  +  

Projekt rezolucji 

Ust. 11 2 PPE  +  

1 EFDD  ↓  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 510, 117, 10 

 

Różne 

Głosowanie nad decyzją o udzieleniu absolutorium obejmuje również zamknięcie ksiąg 

rachunkowych (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu). 
 

 

54. Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą 

Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej 

(Frontex) 

Sprawozdanie: Derek Vaughan (A8-0115/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Decyzja w sprawie udzielenia absolutorium 

Głosowanie: decyzja (całość 

tekstu) 

 +  

Projekt rezolucji 

Głosowanie: rezolucja (całość 

tekstu) 

gi + 494, 123, 16 

 

Różne 

Głosowanie nad decyzją o udzieleniu absolutorium obejmuje również zamknięcie ksiąg 

rachunkowych (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu). 
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55. Absolutorium za rok 2014: Agencja Europejskiego GNSS (GSA) 

Sprawozdanie: Derek Vaughan (A8-0112/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Decyzja w sprawie udzielenia absolutorium 

Głosowanie: decyzja (całość 

tekstu) 

 +  

Projekt rezolucji 

Głosowanie: rezolucja (całość 

tekstu) 

gi + 515, 109, 10 

 

Różne 

Głosowanie nad decyzją o udzieleniu absolutorium obejmuje również zamknięcie ksiąg 

rachunkowych (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu). 
 

 

56. Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo ARTEMIS 

Sprawozdanie: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Decyzja o odroczeniu udzielenia absolutorium 

Głosowanie: decyzja (całość 

tekstu) 

 +  

Projekt rezolucji 

Głosowanie: rezolucja (całość 

tekstu) 

gi + 600, 35, 0 

 

Różne 

Głosowanie nad decyzją o odroczeniu udzielenia absolutorium obejmuje również zamknięcie ksiąg 

rachunkowych (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 lit. b) Regulaminu). 
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57. Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo „Czyste niebo” 

Sprawozdanie: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Decyzja w sprawie udzielenia absolutorium 

Głosowanie: decyzja (całość 

tekstu) 

 +  

Projekt rezolucji 

Głosowanie: rezolucja (całość 

tekstu) 

gi + 520, 111, 0 

 

Różne 

Głosowanie nad decyzją o udzieleniu absolutorium obejmuje również zamknięcie ksiąg 

rachunkowych (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu). 
 

 

58. Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL 

Sprawozdanie: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Decyzja w sprawie udzielenia absolutorium 

Głosowanie: decyzja (całość 

tekstu) 

gi + 432, 173, 23 

Projekt rezolucji 

Głosowanie: rezolucja (całość 

tekstu) 

gi + 508, 118, 4 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

Verts/ALE: decyzja (całość tekstu) 
 

Różne 

Głosowanie nad decyzją o udzieleniu absolutorium obejmuje również zamknięcie ksiąg 

rachunkowych (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu). 
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59. Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo ENIAC 

Sprawozdanie: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Decyzja o odroczeniu udzielenia absolutorium 

Głosowanie: decyzja (całość 

tekstu) 

 +  

Projekt rezolucji 

Głosowanie: rezolucja (całość 

tekstu) 

gi + 595, 40, 0 

 

Różne 

Głosowanie nad decyzją o odroczeniu udzielenia absolutorium obejmuje również zamknięcie ksiąg 

rachunkowych (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 lit. b) Regulaminu). 
 

 

60. Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw 

Paliwowych i Technologii Wodorowych 

Sprawozdanie: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Decyzja w sprawie udzielenia absolutorium 

Głosowanie: decyzja (całość 

tekstu) 

 +  

Projekt rezolucji 

Głosowanie: rezolucja (całość 

tekstu) 

gi + 519, 107, 3 

 

Różne 

Głosowanie nad decyzją o udzieleniu absolutorium obejmuje również zamknięcie ksiąg 

rachunkowych (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu). 
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61. Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w 

zakresie Leków Innowacyjnych (IMI) 

Sprawozdanie: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Decyzja w sprawie udzielenia absolutorium 

Głosowanie: decyzja (całość 

tekstu) 

 +  

Projekt rezolucji 

Głosowanie: rezolucja (całość 

tekstu) 

gi + 512, 113, 7 

 

Różne 

Głosowanie nad decyzją o udzieleniu absolutorium obejmuje również zamknięcie ksiąg 

rachunkowych (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu). 
 

 

62. Absolutorium za rok 2014: Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz 

Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej 

Sprawozdanie: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Decyzja o odroczeniu udzielenia absolutorium 

Głosowanie: decyzja (całość tekstu) gi + 594, 30, 5 

Projekt rezolucji 

Ust. 3 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Po ust. 4 1 Verts/ALE gi - 195, 421, 15 

Ust. 5 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

3 +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 570, 55, 7 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

Verts/ALE: decyzja (całość tekstu), popr. 1 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

S&D: 

ust. 3 

część pierwsza „zauważa, że w sprawozdaniu Trybunału zwrócono uwagę na fakt, że w konkluzjach 

Rady przyjętych w dniu 7 lipca 2010 r. zatwierdzono kwotę 6 600 000 000 EUR (wg 

wartości w 2008 r.) tytułem wkładu Wspólnego Przedsięwzięcia w etap budowy 

projektu ITER; zauważa, że ta kwota, dwukrotnie wyższa od zakładanych 

pierwotnie w budżecie kosztów tego etapu realizacji projektu, nie obejmuje kwoty 

663 000 000 EUR zaproponowanej w 2010 r. przez Komisję tytułem rezerwy na 

nieprzewidziane wydatki; przyjmuje do wiadomości, że organizacja ITER utworzyła 

fundusz rezerwowy, aby zapewnić bardziej przejrzysty mechanizm rekompensujący 

agencjom krajowym zmiany projektowe i zachęcający organizację wewnętrzną do 

przyjęcia rozwiązań prowadzących do minimalizacji kosztów w dążeniu do 

naprawienia niedoskonałości wskazanych w ocenie zarządzania ITER z 2013 r.;” 

część druga „uważa, że znaczne zwiększenie kosztów projektu może stanowić zagrożenie dla 

innych programów, które również są finansowane z budżetu Unii, i może być 

sprzeczne z zasadą optymalnego wykorzystania środków finansowych;” 

 
ust. 5 

część pierwsza „odnotowuje, że zgodnie z ostatnimi obliczeniami przeprowadzonymi w listopadzie 

2014 r. Wspólne Przedsięwzięcie ocenia, że niedobór („dodatkowe wydatki”) do 

czasu ukończenia etapu budowy wyniósł 428 000 000 EUR (wg wartości w 2008 r.); 

przyjmuje do wiadomości, że Wspólne Przedsięwzięcie pracuje obecnie nad 

dokładniejszymi i uaktualnionymi szacunkami za pomocą środków mających na 

celu ograniczenie kosztów oraz że kontrola kosztów będzie nadal priorytetem na 

poziomie globalnym zarządzania projektem pod kierownictwem nowego dyrektora 

generalnego organizacji ITER;” 

część druga „zwraca uwagę, że podczas posiedzenia Komisji Kontroli Budżetowej w dniu 22 

lutego 2016 r. Komisja publicznie oświadczyła, że „odrzuca” propozycję planu 

działania opracowaną przez nowego dyrektora generalnego organizacji ITER;” 

część trzecia „ponadto zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie wdrożyło system centralny 

zarządzania danymi kosztowymi, aby utrzymać ścisłą kontrolę nad ewolucją budżetu 

oraz regularnie monitorować odchylenia kosztów;” 
 

Różne 

Głosowanie nad decyzją o odroczeniu udzielenia absolutorium obejmuje również zamknięcie ksiąg 

rachunkowych (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 lit. b) Regulaminu). 
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63. Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsięwzięcie SESAR 

Sprawozdanie: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Decyzja w sprawie udzielenia absolutorium 

Głosowanie: decyzja (całość 

tekstu) 

 +  

Projekt rezolucji 

Głosowanie: rezolucja (całość 

tekstu) 

gi + 515, 111, 1 

 

Różne 

Głosowanie nad decyzją o udzieleniu absolutorium obejmuje również zamknięcie ksiąg 

rachunkowych (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu). 
 

 

64. Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2014 

Sprawozdanie: Georgi Pirinski (A8-0050/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Po ust. 2 7 S&D gi + 365, 228, 28 

Ust. 9 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 39 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 40 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/ge - 261, 352, 9 

2/ge + 323, 289, 8 

3 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 54 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 59 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Po ust. 41 1 EFDD  -  

2 EFDD  -  

3 EFDD  -  

Po ust. 51 4 EFDD  -  

Po ust. 55 5 EFDD gp   

1/ge + 364, 250, 5 

2/ge + 332, 282, 7 

Motyw A 6 S&D  +  

Motyw E ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 -  

2 ↓  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 468, 87, 66 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

S&D: poprawka 7 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

S&D: ust. 59 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

Verts/ALE: 

poprawka 5 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „oraz że po otwarciu negocjacji akcesyjnych w 2004 r. 

EBI zintensyfikował udzielanie pożyczek dla tego kraju i w ciągu ostatnich 

dziesięciu lat udostępnił około 23 mld EUR; ubolewa nad faktem, że pomimo 

utrzymującego się kryzysu gospodarczego w UE Turcja zajmuje obecnie pierwszą 

pozycję wśród państw spoza UE otrzymujących finansowanie EBI i otrzymuje około 

3,5% wszystkich pożyczek EBI (2015);” 

część druga te słowa 
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ECR: 

motyw E 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „jako „maszyna konwergencji”” 

część druga te słowa 

 
ust. 9 

część pierwsza „zwraca się do EBI, aby przy ocenianiu i klasyfikowaniu projektów przyznawał 

decydujące pierwszeństwo długoterminowym skutkom inwestycji i brał pod uwagę 

nie tylko wskaźniki finansowe,” 

część druga „ale przede wszystkim wkład projektów w zapewnianie zrównoważonego rozwoju i 

lepszej jakości życia przez wprowadzanie dalszych ulepszeń w dziedzinie 

zatrudnienia, standardów społecznych i środowiska;” 

 
ust. 39 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „w związku z tym apeluje, by finansowanie EBI było 

przeznaczane na obszary najbardziej dotknięte wysokim bezrobociem, a także o 

więcej projektów na rzecz infrastruktury społecznej;” 

część druga te słowa 

 
ust. 54 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „na skutek konfliktów i skrajnego ubóstwa, z myślą 

przede wszystkim o ograniczeniu różnic rozwojowych między UE a tymi 

regionami,” 

część druga te słowa 

 
ECR, S&D: 

ust. 40 

część pierwsza „wyraża ubolewanie, że do tej pory w licznych przypadkach finansowanie EBI było 

wykorzystywane na wsparcie szeregu projektów infrastrukturalnych 

niezrównoważonych finansowo, zarówno z punktu widzenia interesu publicznego, 

jak i działań związanych z klimatem;” 

część druga „z niepokojem zauważa tendencję do finansowania infrastruktury takiej jak 

autostrady, które powodują wzrost zużycia paliwa kopalnego, co stoi w sprzeczności 

z długoterminowymi celami UE dotyczącymi przejścia na gospodarkę bezemisyjną;” 

część trzecia „zwraca się do EBI o uwzględnienie w procesie selekcji projektów do finansowania 

w Unii i poza nią obowiązkowej oceny ex ante dotyczącej środowiskowej, 

gospodarczej i społecznej wartości dodanej oraz o to, by wszelkie oceny ex ante i ex 

post były dokonywane przy skutecznym zaangażowaniu zainteresowanych 

podmiotów, organów lokalnych, regionalnych i krajowych oraz przedstawicieli 

społeczeństwa obywatelskiego; ponadto apeluje, aby wyniki tych ocen i szczegóły 

dotyczące zastosowanych wskaźników były podane do wiadomości publicznej i w 

pełni dostępne;” 
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65. Ataki na szpitale i szkoły jako pogwałcenie międzynarodowego prawa 

humanitarnego 

Projekty rezolucji: B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016, B8-

0493/2016 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0488/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

Po ust. 2 4 GUE/NGL  -  

Ust. 7 5 GUE/NGL gp   

1/gi + 350, 165, 103 

2/gi + 294, 182, 120 

3/gi + 312, 183, 112 

4/gi + 319, 156, 123 

Ust. 10 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 11 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 329, 197, 94 

Ust. 14 6 GUE/NGL  -  

Ust. 21 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 500, 93, 29 

Motyw A 2 GUE/NGL  -  

Motyw G ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Motyw L 3 GUE/NGL gi + 319, 160, 132 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0488/2016  ALDE  ↓  

B8-0489/2016  PPE  ↓  

B8-0490/2016  ECR  ↓  

B8-0491/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0492/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0493/2016  S&D  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ECR: ust. 11, 21 

GUE/NGL: poprawki 3, 5 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: ust. 11 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

motyw G 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „bezwarunkową” oraz „tj. pomocy niezależnej od 

wszelkich względów politycznych, gospodarczych i względów bezpieczeństwa oraz 

wolnej od wszelkiego rodzaju dyskryminacji” 

część druga te słowa 

 
ust. 10 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „partnerów UE i jej państw członkowskich” z 

wyjątkiem słów „państw” 

część druga te słowa 

 
poprawka 5 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „seksualnej i związanej z płcią”, „w tym bezpiecznych 

aborcji,” oraz „zamiast utrzymywania stanu, który jest równoznaczny z nieludzkim 

traktowaniem;” 

część druga „seksualnej i związanej z płcią” 

część trzecia „w tym bezpiecznych aborcji,” 

część czwarta „zamiast utrzymywania stanu, który jest równoznaczny z nieludzkim 

traktowaniem;” 
 

Różne 

Poprawka 1 została wycofana. 

Projekt rezolucji RC-B8-0488/2016 podpisał również Javier Nart (grupa ALDE).  

Kateřina Konečná i Jiří Maštálka (grupa GUE/NGL) wycofali swoje podpisy złożone pod poprawką 4. 
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66. Publiczny dostęp do dokumentów w latach 2014–2015 

Sprawozdanie: Laura Ferrara (A8-0141/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 7 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 8 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/ge + 367, 232, 12 

2 +  

Ust. 9 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 10 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 14 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Ust. 15 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 366, 191, 52 

Ust. 24 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 25 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 27 1 ALDE gi - 196, 402, 13 

Ust. 29 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 356, 201, 49 

Ust. 31 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 33 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 392, 216, 4 

Ust. 34 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Ust. 40 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 42 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 327, 282, 3 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 523, 37, 46 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ECR: poprawka 1, ust. 33 (część druga) 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: ust. 24, 31 
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Wnioski o głosowanie podzielone 

EFDD: 

ust. 40 

część pierwsza „wzywa Komisję, aby monitorowała przestrzeganie przez państwa członkowskie 

obowiązków w zakresie sprawozdawczości i ujawniania informacji określonych w 

rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013” 

część druga „oraz aby w razie konieczności nakładała sankcje w przypadku naruszenia tych 

obowiązków;” 

 
Verts/ALE: 

ust. 29 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „organów lokalnych i organizacji regionalnych ” 

część druga te słowa 

 
PPE: 

ust. 7 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „(łącznie z rozpowszechnionymi dokumentami, 

zaangażowanymi podmiotami, odbytymi głosowaniami itp.)” oraz „uważa w 

związku z tym za konieczne opublikowanie komputerowego rejestru obejmującego 

wszystkie ww. kwestie;” 

część druga te słowa 

 
ust. 8 

część pierwsza „wzywa Komisję do wyznaczenia jednego komisarza odpowiedzialnego za 

przejrzystość i za publiczny dostęp do dokumentów;” 

część druga „wzywa wiceprzewodniczącego Komisji, aby w międzyczasie jak najszybciej 

przedstawił ambitny plan działań dotyczących przejrzystości i publicznego dostępu 

do dokumentów, co wynika z faktu, że przejrzystość leży u podstaw lepszego 

stanowienia prawa;” 

 
ust. 9 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „i demokracji bezpośredniej” 

część druga te słowa 

 
ust. 10 

część pierwsza „z żalem zauważa, że oficjalne dokumenty są często nadmiernie utajniane; 

przypomina swoje stanowisko, zgodnie z którym należy określić jasne i jednolite 

przepisy dotyczące utajniania i odtajniania dokumentów; żałuje, że instytucje 

wnoszą o możliwość prowadzenia obrad przy drzwiach zamkniętych bez 

odpowiedniego uzasadnienia; ponownie wzywa instytucje do oceny i publicznego 

uzasadniania wniosków o prowadzenie obrad przy drzwiach zamkniętych zgodnie z 

rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001; uważa, że wnioski o prowadzenie obrad przy 

drzwiach zamkniętych w Parlamencie powinny być rozpatrywane indywidualnie w 

każdym przypadku;” 

część druga „uważa, że procedury utajniania i odtajniania powinien nadzorować niezależny 

organ nadzorczy;” 

 



P8_PV(2016)04-28(VOT)_PL.doc 55 PE 582.702 

ust. 14 

część pierwsza „wzywa wszystkie instytucje do oceny oraz, w zasadnych przypadkach, zmiany 

wewnętrznych ustaleń w zakresie zgłaszania nadużyć, a także do ochrony osób 

zgłaszających nieprawidłowości; wzywa w szczególności Komisję, aby zdała 

Parlamentowi sprawę z doświadczeń związanych z nowymi przepisami dla 

pracowników UE dotyczącymi zgłaszania nieprawidłowości, przyjętymi w 2012 r., 

oraz ze środkami wykonawczymi do nich;” 

część druga „wzywa Komisję do przedstawienia wniosku dotyczącego ochrony osób 

zgłaszających nieprawidłowości nie tylko pod względem moralnym, lecz również 

finansowym, aby odpowiednio chronić i wspierać takie osoby w ramach systemu 

demokratycznego;” 

 
ust. 15 

część pierwsza „przypomina, że w związku z wejściem w życie TUE i TFUE, prawo dostępu do 

dokumentów odnosi się do wszystkich instytucji, organów i agencji UE; uważa w 

związku z tym, że należy pilnie uaktualnić i wprowadzić istotne zmiany do 

rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 w świetle postanowień traktatów i stosownego 

orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka;” 

część druga „uważa za szczególnie ważne rozszerzenie zakresu stosowania w celu objęcia nim 

wszystkich instytucji europejskich, które dotychczas nie wchodziły w ten zakres, a 

więc Rady Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego, Trybunału 

Sprawiedliwości oraz wszystkich organów i agencji UE;” 

 
ust. 25 

część pierwsza „ubolewa nad faktem, że z powodu wycieku dokumentów dotyczących formalnych i 

nieformalnych rozmów trójstronnych dobrze poinformowane i ustosunkowane grupy 

interesu korzystają z nierównego dostęp do dokumentów, a tym samym do procesu 

ustawodawczego;” 

część druga „zauważa, że skala wycieku dokumentów byłaby mniejsza, gdyby dokumenty 

dotyczące rozmów trójstronnych były proaktywnie i natychmiastowo publikowane 

za pośrednictwem łatwo dostępnej platformy;” 

 
ust. 34 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „wzywa Komisję do zasięgania opinii Parlamentu przed 

opracowaniem mandatu negocjacyjnego;” 

część druga te słowa 

 
ust. 42 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „ale ubolewa, że bank ten pozostaje w tej kwestii wciąż 

w tyle za innymi bankami centralnymi na świecie;” 

część druga te słowa 

 
ECR: 

ust. 33 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „instytucje mają obowiązek publikowania mandatu 

negocjacyjnego przyznanego negocjatorowi z ramienia UE” 

część druga te słowa 
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67. Kobiety wykonujące pracę domową i opiekuńczą w UE 

Sprawozdanie: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 1 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 314, 273, 18 

Ust. 2 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 538, 48, 16 

2/gi - 270, 309, 11 

3/gi + 460, 123, 18 

4/gi + 302, 267, 27 

Ust. 9 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 11 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Ust. 12 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 493, 17, 96 

Ust. 13 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 324, 38, 225 

Ust. 14 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 15 ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Ust. 17 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 19 ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Ust. 22 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 301, 235, 69 

2/gi - 279, 300, 15 

3/gi + 295, 281, 14 

Ust. 23 ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Ust. 24 ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Ust. 25 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 308, 240, 52 

Ust. 32 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 33 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 516, 81, 3 

Ust. 34 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 35 ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Ust. 40 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 41 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 43 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 56 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 60 ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Ust. 61 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Ust. 64 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/ge + 281, 128, 178 

2 +  

Ust. 65 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 66 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge - 253, 326, 12 

Ust. 68 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw E ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

3/ge + 322, 251, 16 

Motyw I ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

3 +  

Motyw K ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Motyw O ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 252, 257, 78 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Motyw R ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 271, 184, 97 

Motyw V ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw Y ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw Z ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Motyw AE ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 281, 300, 3 

Motyw AG ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Motyw AH ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Motyw AI ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Motyw AK ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Motyw AM ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 284, 295, 6 

Motyw AO ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Motyw AX ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Motyw BA ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Motyw BD ust. pierwotny 

tekst 

gi + 326, 23, 242 

Motyw BE ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw BF ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw BL ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Motyw BM ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 279, 105, 204 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ECR: ust. 1, 2 (część trzecia i czwarta), 33 (część druga) 

S&D: motyw BD, ust. 12, 13 

ENF: ust. 22, 25 

GUE/NGL: ust. 2 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ECR: motywy Y, AH, AM, AO, ust. 9, 25 

S&D: motywy AG, AI, AK, AX, BM, BA, ust. 32, 34, 40, 41, 43, 68 

PPE: motywy K, R, V, AH, BD, BE, BF, ust. 13, 14, 15, 19, 22, 23, 24, 35, 60, 64, 65, 66 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ECR: 

ust. 22 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „Komisji i” oraz „oraz o wprowadzenie 

ukierunkowanych programów legalnej migracji” 

część druga „Komisji i”  

część trzecia „oraz o wprowadzenie ukierunkowanych programów legalnej migracji” 

 
ust. 56 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „Komisję i” 

część druga te słowa 
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ust. 61 

część pierwsza „jednak przede wszystkim bezpiecznych” 

część druga te słowa 

 
ust. 64 

część pierwsza „wzywa państwa członkowskie do równego traktowania pracowników au pair 

pochodzących z UE i spoza jej obszaru, poprzez przyznanie im łączonego 

pozwolenia na pobyt i pracę, określającego godziny pracy, rodzaj umowy i warunki 

wynagrodzenia;” 

część druga „apeluje do państw członkowskich o usprawnienie systemu akredytacji i 

mechanizmów kontroli agencji pośrednictwa pracy au pair;” 

 
PPE: 

motyw E 

część pierwsza „mając na uwadze, że profesjonalizacja oznacza przyznanie pracownikom danego 

sektora praw pracowniczych i ochrony socjalnej” 

część druga „równoważnych z prawami przysługującymi osobom zatrudnionym na umowę o 

pracę regulowanych przepisami, w tym godziwej płacy, uregulowanych godzin 

pracy, płatnego urlopu, bezpieczeństwa i higieny pracy, świadczeń emerytalnych, 

urlopów macierzyńskich lub ojcowskich i zwolnień chorobowych, odszkodowań z 

tytułu inwalidztwa, przepisów regulujących zwolnienie z pracy lub rozwiązanie 

umowy, dochodzenia roszczeń w przypadku nadużyć oraz dostępu do szkoleń;” 

część trzecia „mając na uwadze, że profesjonalizację w sektorze pracy i opieki w gospodarstwie 

domowym można przeprowadzić, łącząc publiczne środki finansowe (ulgi 

podatkowe), środki socjalne (zasiłki rodzinne, pomoc dla przedsiębiorstw, 

towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i ubezpieczenia zdrowotne, rady zakładowe 

itp.) oraz prywatne (wynagradzanie usługodawców przez osoby prywatne);” 

 
motyw I 

część pierwsza „mając na uwadze, że pracownicy domowi i opiekunowie, którzy nie są objęci 

prawem pracy, mogą nie uzyskać gwarancji dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy i są narażeni na poważną dyskryminację, jeśli chodzi o poziom 

przysługujących im praw i ochrony w porównaniu z ogólnymi normami w danym 

kraju,” 

część druga „zwłaszcza gdy praca w gospodarstwie domowym jest regulowana na podstawie 

odrębnych przepisów lub porozumień zbiorowych, a nie po prostu objęta przepisami 

ogólnego prawa pracy;” 

część trzecia „ponadto mając na uwadze, że nie są oni uprawnieni do wstępowania do związków 

zawodowych ani do udziału w innych formach negocjacji zbiorowych lub też nie 

wiedzą, w jaki sposób korzystać z takiego prawa bądź doświadczają trudności przy 

próbie skorzystania z niego, co stawia ich w szczególnie niekorzystnej sytuacji ze 

względu na ograniczony zakres zabezpieczenia społecznego (zwłaszcza jeśli chodzi 

o zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki chorobowe i wypadkowe oraz urlop macierzyński 

i wychowawczy i inne urlopy opiekuńcze), a także częste wykluczanie tych 

pracowników z ochrony przed zwolnieniem z pracy;” 
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motyw O 

część pierwsza „mając na uwadze, że sektor pracy domowej, w którym zatrudnione są głównie 

kobiety, sprzyja wykorzystywaniu pracowników; mając na uwadze, że zjawisko to 

stanowi pogwałcenie praw podstawowych, przed którym chronieni powinni być tak 

pracownicy o nieuregulowanym statusie, jak i obywatele UE;” 

część druga „mając na uwadze, że jedynie cztery państwa członkowskie chronią pracowników 

pochodzących z UE przed wyzyskiem w taki sam sposób, jak pochodzących z 

państw spoza UE pracowników o nieuregulowanym statusie;” 

 
motyw Z 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „dyskryminacji, znęcania się, pracy przymusowej, 

przypadków poddaństwa czy odizolowania od świata,” oraz „deportacji” 

część druga te słowa 

 
motyw AE 

część pierwsza „mając na uwadze, że należy skoncentrować się na kwestiach pracy dzieci, 

molestowania i powszechnej odmowy uznania praw pracowniczych w sektorze 

pracy domowej,” 

część druga „mając na uwadze, że należy skoncentrować się na kwestiach zwłaszcza w 

gospodarstwach domowych dyplomatów państw trzecich na terytorium państw 

członkowskich, gdyż w większości takich przypadków pracownicy domowi 

wjeżdżają do UE na podstawie innego zezwolenia na pracę niż inni pracownicy 

migrujący wykonujący pracę domową, a gospodarstwa te korzystają z przywileju 

eksterytorialności;” 

 
motyw AM 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „środki oszczędnościowe wprowadzone w wyniku” 

część druga te słowa 

 
motyw AO 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „oraz środki polityki oszczędnościowej wdrażane w 

UE” 

część druga te słowa 

 
motyw BL 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa „deportacją” 

część druga to słowo 

 
ust. 11 

część pierwsza „wzywa państwa członkowskie do podjęcia zdecydowanych działań w sektorze 

pracy domowej i opieki, który przynosi znaczną wartość dodaną w gospodarce, 

przez uznanie tej pracy za pełnoprawny zawód i zapewnienie pracownikom 

domowym i opiekunom prawdziwych praw pracowniczych i ochrony socjalnej w 

prawie pracy i porozumieniach zbiorowych,” 

część druga „zwłaszcza w odniesieniu do płac, czasu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, 

urlopów, urlopów macierzyńskich, uprawnień emerytalnych i uznawania 

umiejętności, przy równoczesnym uwzględnieniu specyfiki tego sektora;” 
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ENF: 

ust. 33 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „podkreśla, że informacje te powinny otrzymywać 

również organizacje społeczeństwa obywatelskiego, np. działające w obronie kobiet 

i migrantów;” 

część druga te słowa 

 
ECR, PPE: 

ust. 2 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „zarówno ustawodawczych, jak i nieustawodawczych,”, 

„lit. a)” oraz „lit. b)” 

część druga „zarówno ustawodawczych, jak i nieustawodawczych,” 

część trzecia „lit. a)” 

część czwarta „lit. b)” 

 
ust. 17 

część pierwsza „rozumie niechęć niektórych państw członkowskich do przyjmowania przepisów 

dotyczących sfery prywatnej;” 

część druga „uważa jednak, że brak działań w tej dziedzinie będzie oznaczał wysokie koszty dla 

społeczeństwa i zainteresowanych pracowników; podkreśla, że prognozowany 

wzrost popytu na pracę opiekunów, zwłaszcza w prywatnych gospodarstwach 

domowych, sprawia, że takie przepisy są niezbędne, by zapewnić pełną ochronę 

takich pracowników;” 

część trzecia „apeluje w związku z tym do państw członkowskich i partnerów społecznych o 

przyjęcie środków służących utworzeniu wystarczającego i odpowiedniego systemu 

inspekcji, spójnego z art. 17 konwencji MOP nr 189, oraz odpowiednich kar za 

naruszenie przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy;” 
 

 

68. Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet w erze cyfrowej 

Sprawozdanie: Terry Reintke (A8-0048/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 9 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 10 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 11 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2 +  

Ust. 15 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 17 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 19 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3/ge + 287, 271, 8 

4 +  

5 +  

6 +  

Ust. 22 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 286, 259, 23 

Ust. 25 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 280, 210, 72 

Ust. 27 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 28 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 39 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 316, 234, 16 

Ust. 42 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 249, 266, 50 

Ust. 49 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 53 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 54 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 55 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 225, 339, 2 

Ust. 56 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 57 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 63 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 65 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 66 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 380, 52, 135 

Ust. 67 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2 +  

Motyw D ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw I ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw T ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 371, 93, 80 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

S&D: ust. 66 

ECR, ENF: ust. 25 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

S&D: ust. 22 

ECR: ust. 63, 65 

PPE: ust. 25, 55, 56, 57, 63 

Verts/ALE: ust. 67 

ALDE: ust. 39 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ECR: 

ust. 15 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa „bezpłatny” 

część druga to słowo 
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ust. 17 

część pierwsza „wzywa Komisję i państwa członkowskie do zajęcia się poważnym problemem 

niedostatecznej obecności kobiet w sektorze ICT” z wyjątkiem słów „Komisję i” 

część druga „Komisję i” 

część trzecia „zwłaszcza na wysokich stanowiskach i w zarządach;  pilnie wzywa Komisję i 

państwa członkowskie do uznania, że dyrektywa w sprawie równej reprezentacji 

kobiet w organach zarządczych stwarza realną szansę na zmianę kultury panującej w 

przedsiębiorstwach, co miałoby skutki na wszystkich szczeblach hierarchii, w 

związku z czym apeluje o odblokowanie prac nad dyrektywą w Radzie; zwraca 

pilnie uwagę na odpowiedzialność Komisji za podjęcie działań, które mogłyby 

pomóc w przełamaniu impasu w Radzie, jeśli chodzi o europejskie prawodawstwo 

zapewniające przejrzystość i większą równowagę podczas rekrutacji na stanowiska 

decyzyjne;” 

 
ust. 49 

część pierwsza „wzywa Komisję do ustanowienia we współpracy z Europejskim Bankiem 

Inwestycyjnym programów wsparcia dotyczących inwestycji w ICT za pomocą 

europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych,” 

część druga „w tym zapewniania przychylnych warunków kredytowych i pożyczek dla firm, 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstw typu start-up w sektorze 

ICT, w których co najmniej 40% siły roboczej stanowią kobiety;” 

 
ust. 53 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „w wyniku mizoginizmu, homofobii lub transfobii, czy 

jakiejkolwiek innej formy dyskryminacji” 

część druga te słowa 

 
ust. 54 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „na tle homofobicznym i transfobicznym” 

część druga te słowa 

 
PPE: 

motyw D 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „osób LGBTI” 

część druga te słowa 

 
ust. 9 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „ustanowiły wieloletnie plany działania zakładające:” 

część druga te słowa 

 
ust. 10 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „np. za pomocą głosowania elektronicznego” 

część druga te słowa 

 
ust. 42 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „w technologii, otwierając wspomaganą finansowo 

katedrę ICT dla kobiet” 

część druga te słowa 
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Verts/ALE: 

motyw T 

część pierwsza „mając na uwadze, że anonimowość w internecie przyczynia się do szerzenia tych 

form przemocy wobec kobiet;” 

część druga te słowa 

 
ALDE: 

motyw I 

część pierwsza „mając na uwadze, że na cyfrowym rynku pracy odpowiedzialność jest w coraz 

większym stopniu przenoszona z firmy na osobę, co prowadzi do zmiany warunków 

przynależności do systemu zabezpieczeń społecznych osób samozatrudnionych i 

pracujących na własny rachunek;” 

część druga „mając na uwadze, że decyzje polityczne wyraźnie kształtują wynik tych zmian;„ 

 
ust. 22 

część pierwsza „apeluje, aby w ramach wszelkich działań podejmowanych w tej dziedzinie 

utrzymywać obciążenie administracyjne przedsiębiorstw na jak najniższym 

poziomie;„ 

część druga „zwraca uwagę, że nadmierne obciążenie administracyjne zagraża akceptacji i może 

prowadzić do redukcji zatrudnienia lub przenoszenia miejsc pracy; z zadowoleniem 

przyjmuje rozsądne i partnerskie kompromisy partnerów społecznych w wielu 

państwach członkowskich o silnych tradycjach partycypacji pracowników; postrzega 

partycypację pracowników jako jeden z wzorców najlepszych praktyk dla 

gospodarek europejskich;” 

 
ust. 27 

część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje fakt, jak wiele możliwości i więcej elastyczności era 

cyfrowa daje pracownikom i osobom samozatrudnionym, w tym możliwości 

związanych z łatwiejszym osiąganiem równowagi między życiem zawodowym a 

prywatnym, zwłaszcza jeśli chodzi o zatrudnianie rodziców małych dzieci oraz osób 

niepełnosprawnych; wzywa Komisję i państwa członkowskie do rozwiązania 

problemów powodowanych przez elastyczne sposoby organizacji pracy i 

związanych ze stabilnością zatrudnienia, jakie występują powszechnie w sektorze 

ICT, ale podkreśla jednocześnie nowe pojawiające się w związku z tym wyzwania i 

wzywa państwa członkowskie do zapewnienia, aby istniały odpowiednie przepisy 

dotyczące zabezpieczenia społecznego;” 

część druga „w związku z tym opowiada się za prawem pracowników do „wylogowania się” 

poza uzgodnionymi godzinami pracy;” 

 
ust. 28 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „że związane z pracą problemy ze zdrowiem 

psychicznym, na przykład wypalenie, które są spowodowane stałą dostępnością, 

stanowią poważne zagrożenie;” 

część druga te słowa 

 
ust. 55 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „zaproponowania przepisów” 

część druga te słowa 
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ust. 67 

część pierwsza „apeluje do Komisji i państw członkowskich o uważniejsze monitorowanie 

uwodzenia przez internet przez terrorystów, którzy rekrutują młode kobiety, a 

następnie zmuszają je do wychodzenia za mąż” 

część druga „lub prostytuowania się w krajach trzecich;” 

 
ECR, PPE: 

ust. 11 

część pierwsza „apeluje do Komisji i państw członkowskich o promowanie digitalizacji w polityce 

w celu promowania demokracji bezpośredniej, umożliwiając bardziej aktywne 

zaangażowanie się wszystkich obywateli dzięki przezwyciężaniu starych schematów 

i przeszkód, które stwarzają kobietom i grupom niedostatecznie reprezentowanym 

trudności przy afirmowaniu się w kontekstach wyborczych i instytucjonalnych;” 

część druga „wzywa ponadto Komisję i państwa członkowskie do rozważenia i dalszego 

rozwijania procedury głosowania przez internet podczas konsultacji wyborczych w 

celu wyeliminowania przeszkód, które często dotyczą w szczególności kobiet;” 

 
ust. 19 

część pierwsza „zwraca się do Komisji i państw członkowskich, by zadbały o podstawowe prawa 

pracowników” bez słów „Komisję i” oraz „podstawowe” 

część druga „Komisję i” 

część trzecia „podstawowe” 

część czwarta „i ochronę socjalną osób zatrudnionych, a także o zwalczanie niepewnych 

warunków zatrudnienia; apeluje do Komisji o zaproponowanie, a do państw 

członkowskich o dalsze rozwijanie nowych mechanizmów ochronnych 

dostosowanych do modeli pracy i kariery kształtowanych przez digitalizację, 

poświęcając szczególną uwagę sytuacji kobiet; podkreśla znaczenie negocjacji 

zbiorowych na wszystkich szczeblach, zwłaszcza w obszarach będących pod dużym 

wpływem digitalizacji” z wyjątkiem słów „apeluje do Komisji o zaproponowanie, a 

do państw członkowskich o dalsze rozwijanie nowych mechanizmów ochronnych 

dostosowanych do modeli pracy i kariery kształtowanych przez digitalizację” oraz 

„na wszystkich szczeblach” 

część piąta „apeluje do Komisji o zaproponowanie, a do państw członkowskich o dalsze 

rozwijanie nowych mechanizmów ochronnych dostosowanych do modeli pracy i 

kariery kształtowanych przez digitalizację” oraz „na wszystkich szczeblach” 

część szósta „dla zapewnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń za taką samą pracę oraz 

ochrony jakości i bezpieczeństwa miejsc pracy w czasach digitalizacji; zauważa, że 

należy wypracować niezbędne ogólne warunki ramowe, aby zapewnić ochronę 

danych osobowych pracowników;” 

 


