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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-Peru dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych *** 

Zalecenie: Mariya Gabriel (A8-0197/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: zgoda gi + 611, 59, 21 

 

 

 

2. Wartości graniczne dotyczące niedrogowych maszyn ruchomych ***I 

Sprawozdanie: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Całość tekstu – 

głosowanie łączne nr 1 

80 komisja  +  

Głosowanie łączne nr 

2 

1-79 komisja  ↓  

Głosowanie: wniosek Komisji  +  

Głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 623, 57, 27 

 

 

 

3. Uchodźcy: włączenie społeczne i integracja na rynku pracy 

Sprawozdanie: Brando Benifei (A8-0204/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Zastępczy projekt 

rezolucji 

1 ENF gi - 72, 623, 11 

Głosowanie łączne 2-7 sprawozdawca ge + 384, 277, 48 

Ust. 1 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 4 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 512, 177, 18 

Ust. 5 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 7 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 696, 10, 8 

Ust. 13 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 629, 55, 29 

Ust. 14 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 622, 79, 12 

Ust. 15 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 554, 126, 32 

2/gi + 355, 340, 10 

Ust. 16 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 557, 141, 15 

Ust. 18 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 548, 92, 73 

Ust. 21 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 30 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 657, 43, 13 

2 +  

3/gi + 569, 85, 60 

4/gi + 529, 121, 65 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 31 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 536, 159, 16 

2/gi + 350, 331, 17 

Ust. 32 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 525, 178, 11 

2/gi + 355, 346, 12 

Ust. 33 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 36 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 445, 226, 42 

3 +  

Ust. 38 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 508, 177, 28 

Ust. 44 ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Ust. 45 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 509, 175, 26 

2/gi - 341, 346, 24 

Ust. 46 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 573, 110, 30 

2/gi + 331, 304, 74 

Ust. 47 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 54 8 sprawozdawca ge - 325, 354, 32 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 467, 185, 59 

2/gi - 298, 387, 11 

Ust. 58 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Ust. 61 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 367, 344, 3 

Ust. 64 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge - 280, 378, 56 

Ust. 65 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 663, 17, 33 

Ust. 79 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 567, 131, 12 

Ust. 84 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 538, 147, 27 

Ust. 85 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 88 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 613, 80, 19 

Motyw F ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 428, 250, 31 

Motyw K ust. pierwotny 

tekst 

gi + 547, 128, 33 

Motyw Q ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2 +  

Motyw R ust. pierwotny 

tekst 

gi + 625, 46, 38 

Motyw U ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 634, 45, 31 

2/gi + 308, 301, 93 

Motyw Z ust. pierwotny 

tekst 

gi + 360, 320, 32 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 486, 189, 28 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL: motywy K, R, ust. 65 

PPE: ust. 45 

ENF: ust. 4 (część druga), 7, 13, 14, 15, 18, 30 (części 1, 2 i 3), 36 (część druga), 38 (część 

druga), 79, 84, 88, poprawka 1 

S&D: motywy U, Z, ust. 31, 32, 45, 46, 54 

EFDD: ust. 16 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ALDE: ust. 44, 64 

GUE/NGL: ust. 16, 33, 36, 44, 54 

PPE: motywy F, Z 

EFDD: ust. 46 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

GUE/NGL: 

motyw Q 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „oraz jest również opłacalne pod względem kosztów” i 

„i jednocześnie zapewnieniu uchodźcom możliwości stania się aktywnymi 

podatnikami” 

część druga te słowa 

 
ust. 1 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słowa „europejskich” 

część druga to słowo 

 
ust. 5 

część pierwsza „oczekuje również, że poza terytorium UE zostaną przyjęte skuteczne środki mające 

na celu umożliwienie uprawnionym osobom bezpieczne dotarcie do państw 

przyjmujących” 

część druga „zarządzanie wnioskami o ochronę międzynarodową oraz powstrzymanie 

niekontrolowanych przepływów migracyjnych;” 
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ust. 21 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „którzy mają szansę uzyskania pozwolenia na pracę i 

znalezienia pracy” 

część druga te słowa 

 
ust. 47 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „które mają duże szanse na uzyskanie ochrony 

międzynarodowej” 

część druga te słowa 

 
ust. 85 

część pierwsza „popiera pomysł utworzenia zespołów wsparcia dla nauczycieli, których zadaniem 

byłoby zapewnianie nauczycielom w odpowiednim czasie pomocy w radzeniu sobie 

z różnymi rodzajami odmienności w klasie, w promowaniu dialogu 

międzykulturowego oraz w radzeniu sobie w sytuacjach, gdy mają do czynienia z 

konfliktami lub uczniami zagrożonymi radykalizacją;” 

część druga „wzywa ponadto państwa członkowskie do zwiększenia możliwości edukacji 

politycznej oraz do zaoferowania odpowiednich możliwości dalszych szkoleń i 

materiałów edukacyjnych, aby za ich pomocą informować o przyczynach 

uchodźstwa i przeciwdziałać ekstremizmowi;” 

 
PPE: 

motyw U 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „duża” i „i przebywa w obozach bez dostępu do 

wystarczających zasobów i usług potrzebnych do zaspokojenia podstawowych 

potrzeb;” 

część druga te słowa 

 
ust. 15 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „i osobom ubiegającym się o azyl” 

część druga te słowa 

 
ust. 31 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „25 %” 

część druga te słowa 

 
ust. 32 

część pierwsza „zwraca uwagę, że w celu zapewnienia celowego przyznawania środków w ramach 

EFS państwa członkowskie powinny w razie potrzeby dostosować powiązane 

krajowe przepisy” 

część druga „aby zagwarantować traktowanie osób ubiegających się o azyl na równi z 

obywatelami UE i obywatelami państw trzecich mającymi dostęp do rynku pracy;” 

 
ust. 45 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „lecz nie później niż w ciągu sześciu miesięcy” 

część druga te słowa 

 
ust. 46 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „osobom ubiegającym się o azyl” oraz „w 

szczególności przez sprawdzenie, czy państwa członkowskie nie nakładają zbyt 

restrykcyjnych warunków dostępu do zatrudnienia, które w nieuzasadnionym 

stopniu utrudniałyby dostęp do zatrudnienia;” 

część druga te słowa 
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ust. 54 

część pierwsza „wzywa Komisję, aby rozważyła przegląd dyrektywy w sprawie niebieskiej karty” 

część druga „z zamiarem zapewnienia większej elastyczności tym wysoko wykwalifikowanym 

osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej, które potencjalnie byłyby 

uprawnione, jako obywatele państw trzecich, do udziału w systemie niebieskiej 

karty, i uwzględniła nadzwyczajne okoliczności, w których funkcjonują uchodźcy i 

osoby ubiegające się o azyl, jak również potrzeby rynku pracy UE, ze szczególnym 

naciskiem na zakres dyrektywy i jej przepisy dotyczące mobilności wewnątrz UE;” 

 
ust. 58 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „i służbom wymiaru sprawiedliwości, w tym 

inspektorom pracy, sędziom, prokuratorom i prawnikom” 

część druga te słowa 

 
ust. 61 

część pierwsza „zwraca uwagę na coraz częstsze przejawy mowy nienawiści, niechęci do 

migrantów i przemocy o podłożu ksenofobicznym” 

część druga „zarówno ze strony instytucji, jak i pojedynczych osób;” 

 
ENF: 

ust. 4 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „pilną potrzebę ustanowienia wspólnego systemu 

azylowego” 

część druga te słowa 

 
ust. 36 

część pierwsza „popiera starania Komisji służące zaktualizowaniu Europejskiego programu w 

zakresie migracji, w szczególności za pomocą przeglądu rozporządzenia Dublin III, 

aby zwiększyć solidarność, podział odpowiedzialności i harmonizację norm ochrony 

wśród państw członkowskich;” 

część druga „podkreśla pozytywny wpływ, jaki miałaby mobilność uchodźców na zaradzenie 

niedoborom i na zaspokojenie potrzeb rynku pracy oraz na włączenie uchodźców w 

rynek pracy, łącznie z takimi aspektami jak zachęcanie państw członkowskich do 

zezwalania na łączenie rodzin;” 

część trzecia „podkreśla konieczność dalszych starań na rzecz utworzenia prawdziwie jednolitego 

wspólnego europejskiego systemu azylowego oraz kompleksowej i trwałej strategii 

w dziedzinie legalnej migracji w UE, która sprosta potrzebom rynku pracy w 

zakresie umiejętności i w której główną rolę będzie odgrywać polityka włączenia 

społecznego i aktywnej integracji;” 

 
ust. 38 

część pierwsza „odnotowuje stwierdzenie przewodniczącego Junckera w orędziu z 2015 r. o stanie 

Unii, którym dał wyraz swojemu poparciu dla zapewniania osobom ubiegającym się 

o azyl dostępu do rynku pracy w trakcie rozpatrywania złożonych przez nich 

wniosków; ubolewa jednak nad brakiem determinacji ze strony Komisji w 

realizowaniu podjętych decyzji;” 

część druga „wyraża zaniepokojenie decyzją niektórych państw członkowskich o zamknięciu 

granic wewnętrznych i wprowadzeniu czasowych kontroli, zagrażających swobodzie 

przemieszczania się wewnątrz strefy Schengen;” 
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GUE/NGL, ENF: 

ust. 30 

część pierwsza „podkreśla ponadto, że środki sprzyjające integracji i włączeniu skierowane do 

uchodźców i osób ubiegających się o azyl nie powinny czerpać z funduszy 

przeznaczonych na programy skierowane do innych grup defaworyzowanych” 

część druga „lecz że bezwzględnie wymagają one dodatkowych inwestycji społecznych 

odzwierciedlających zapotrzebowanie na te dodatkowe środki; podkreśla ponadto, 

że dostępne fundusze UE powinny być wydawane w efektywniejszy i skuteczniejszy 

sposób;” 

część trzecia „apeluje do Komisji o uwzględnienie danych dotyczących rynku pracy i sytuacji 

społecznej w toku opracowywania polityki integracji, aby zadbać o to, by proces 

integracji nie pogarszał sytuacji społecznej i gospodarczej w regionach 

przyjmujących;” z wyjątkiem słów „o to” oraz „nie pogarszał sytuacji społecznej i 

gospodarczej” 

część czwarta „o to” oraz „nie pogarszał sytuacji społecznej i gospodarczej” 
 

 

4. Normy społeczne i środowiskowe, prawa człowieka i odpowiedzialność biznesu 

Sprawozdanie: Eleonora Forenza (A8-0217/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 6 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 7 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 383, 276, 53 

Ust. 8 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 367, 288, 52 

2/gi + 623, 62, 25 

Ust. 11 lit. A) ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 308, 394, 6 

Ust. 18 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 334, 361, 18 

2/gi ↓  



P8_PV(2016)07-05(VOT)_PL.doc 10 PE 586.881 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Motyw C ust. pierwotny 

tekst 

gi + 372, 304, 33 

Motyw F ust. pierwotny 

tekst 

gi + 361, 312, 27 

Motyw J ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 292, 366, 50 

3 -  

Motyw O ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/ge - 338, 367, 1 

2 +  

Motyw U ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 556, 103, 53 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL: motywy C, F, ust. 7, 8 

S&D: ust. 18 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

Verts/ALE: motyw F 

PPE: ust. 18 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

Verts/ALE: 

ust. 6 

część pierwsza „podkreśla, że długofalowe doświadczenie UE w rozliczaniu się z kwestii 

społecznych i środowiskowych w kontekście unijnej dyplomacji handlowej 

wyprzedza już inne światowe podmioty zaangażowane w handel;” 

część druga „podkreśla, że zaangażowanie naszych partnerów handlowych w kwestie dotyczące 

praw człowieka stanowi solidną podstawę ciągłego dialogu, procesu współpracy i 

stopniowej poprawy w dłuższej perspektywie;” 
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ust. 8 

część pierwsza „przypomina, że handel i bezpośrednie inwestycje zagraniczne zwiększają dobrobyt 

w uboższych państwach;” 

część druga „przypomina, że istnieje niezaprzeczalny związek między większym dobrobytem a 

lepszą ochroną praw człowieka, praw socjalnych i praw pracowniczych oraz 

wysokim poziomem ochrony środowiska;” 

 
ust. 18 

część pierwsza „stanowczo domaga się, aby oceny wpływu na prawa człowieka oraz oceny wpływu 

na zrównoważony rozwój stały się wiążące i aby rozpoczynały się na wczesnym 

etapie, tak aby uwzględnić je w stanowisku negocjacyjnym” 

część druga „jeszcze przed jego sformułowaniem;” 

 
PPE: 

motyw O 

część pierwsza „mając na uwadze, że nadal brakuje ram regulacyjnych określających zasady 

przestrzegania przez korporacje obowiązków w zakresie praw człowieka w 

odniesieniu do norm społecznych i środowiskowych;” 

część druga „mając na uwadze, że sektor prywatny, wraz z sektorem publicznym, musi 

przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju; mając na uwadze, że 

przedsiębiorstwa muszą działać w sposób odpowiedzialny pod względem 

społecznym i środowiskowym; mając na uwadze, że unijne umowy handlowe i 

inwestycyjne nowej generacji zawierają rozdziały dotyczące zrównoważonego 

rozwoju, które wymagają od stron umowy przyjęcia zobowiązań do ochrony praw 

człowieka, zgodności z normami społecznymi i środowiskowymi oraz zapewnienia 

społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw; mając na uwadze, że takie rozdziały 

ujawniły różnice w poziomie ambicji kolejnych umów handlowych UE; mając na 

uwadze, że zachęca się Komisję do utrzymania jak najwyższego poziomu ambicji;” 

 
GUE/NGL: 

motyw U 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „oraz ambitne umowy handlowe” 

część druga te słowa 

 
ALDE, PPE: 

motyw J 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „duża część” oraz „z uwagi na obecne wzorce 

produkcji” 

część druga „duża część” 

część trzecia „z uwagi na obecne wzorce produkcji” 

 
ust. 11 lit. a) 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „negocjacjach w sprawie” 

część druga te słowa 
 

 

5. Perspektywiczna i innowacyjna przyszła strategia w dziedzinie handlu i inwestycji 

Sprawozdanie: Tiziana Beghin (A8-0220/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

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

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Zastępczy projekt 

rezolucji 

1 Verts/ALE  -  

Zastępczy projekt 

rezolucji 

2 GUE/NGL  -  

Ust. 2 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 5 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 522, 164, 26 

Ust. 18 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 19 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 319, 340, 47 

Ust. 24 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 25 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 313, 348, 45 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 28 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 29 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 30 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 671, 11, 28 

2/gi - 151, 525, 34 

Ust. 43 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 297, 383, 26 

Ust. 45 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Ust. 46 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Ust. 48 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 513, 152, 48 

Ust. 50 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 412, 292, 8 

Ust. 51 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 54 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2 +  

Ust. 56 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 68 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 538, 146, 28 

2/gi + 566, 80, 62 

Ust. 71 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 -  

2 +  

Ust. 73 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 549, 77, 83 

2/gi - 111, 362, 238 

Ust. 78 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Ust. 79 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 83 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 87 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 92 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Motyw B ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Motyw C ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw D ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 455, 204, 50 

2/gi - 292, 379, 25 

Motyw J ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw K ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw N ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw S ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 534, 146, 30 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL: ust. 30, 50, 68, 73, motyw D 

Verts/ALE: ust. 5 (część druga), ust. 48 (część druga) 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

Verts/ALE: ust. 29, 56, 73 

ECR: ust. 79, 87 

S&D: ust. 50, motywy B, D, N 

ALDE: ust. 28, 92, motywy D, J 
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Wnioski o głosowanie podzielone 

GUE/NGL: 

motyw D 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „o ile udział wolnego handlu we wzroście 

gospodarczym nie budzi wątpliwości,” 

część druga te słowa 

 
motyw K 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „współpraca regulacyjna w zakresie” 

część druga te słowa 

 
motyw S 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „i kraje rozwijające się” 

część druga te słowa 

 
ust. 24 

część pierwsza „przyznaje, że internacjonalizacja światowego systemu produkcji przyniosła nowe 

możliwości dla rozwoju gospodarczego i przezwyciężenia ubóstwa w oparciu o 

zatrudnienie dla setek milionów ludzi;” 

część druga „przypomina, że według MOP około 780 milionów czynnych zawodowo kobiet i 

mężczyzn zarabia zbyt mało, by wyjść z ubóstwa; podkreśla, że rozwój globalnych 

łańcuchów wartości stworzył możliwości zatrudnienia, ale słabe egzekwowanie 

istniejących przepisów prawa pracy i norm bezpieczeństwa pracy – wprowadzonych 

po to, by zapewnić pracownikom ochronę przed wyczerpującymi godzinami pracy i 

niedopuszczalnymi warunkami – w krajach, w których pozyskuje się siłę roboczą, to 

nadal problem wymagający pilnego rozwiązania; zwraca uwagę, że globalne 

łańcuchy wartości doprowadziły także do tego, że niektórzy dostawcy nie szanują 

prawa pracy, przenoszą swoją działalność gospodarczą poza UE, zatrudniają 

pracowników na niebezpiecznych i niedopuszczalnych warunkach, narzucają 

wyczerpujące godziny pracy oraz odmawiają pracownikom korzystania z ich praw 

podstawowych; przypomina, że praktyki te stanowią nieuczciwą konkurencję wobec 

dostawców, którzy szanują prawo pracy oraz międzynarodowe normy pracy i normy 

środowiskowe, a także dla rządów, które chcą poprawić warunki płacy i standard 

życia; apeluje do Komisji o zbadanie wpływu rozwoju globalnych łańcuchów 

wartości oraz o przedstawienie konkretnych wniosków dotyczących poprawy 

panujących w nich warunków w ścisłej współpracy z MOP i OECD; podkreśla, że 

przy dalszym włączaniu UE w globalne łańcuchy wartości należy kierować się 

dwiema zasadami – ochroną europejskiego modelu społecznego i regulacyjnego 

oraz zabezpieczeniem i tworzeniem trwałego i równomiernego wzrostu 

gospodarczego oraz godnych miejsc pracy w UE i jej krajach partnerskich; 

przyznaje, że globalizacja łańcuchów wartości zwiększa udział przywiezionych 

surowców w krajowej produkcji i wywozie, zwiększając znacząco koszt środków 

protekcjonistycznych;” 

 
Verts/ALE: 

motyw C 

część pierwsza „mając na uwadze, że wspólna polityka handlowa przeszła gruntowną zmianę od 

wejścia w życie traktatu lizbońskiego w grudniu 2009 r.; mając na uwadze, że 

handlu nie można rozpatrywać w odosobnieniu, gdyż jest on powiązany z wieloma 

innymi strategiami politycznymi, od których jest zależny;” 

część druga „mając na uwadze, że negocjacje w sprawie umów handlowych i inwestycyjnych nie 

mogą dotyczyć wyłącznie obniżania ceł wobec złożonych wyzwań w zakresie 

kwestii regulacyjnych i konwergencji w odniesieniu do norm międzynarodowych;” 
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ust. 5 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „prowadzi do poprawy wydajności, sprzyja wzrostowi 

konkurencyjności zewnętrznej i” 

część druga te słowa 

 
ust. 48 

część pierwsza „stoi na stanowisku, że negocjacje handlowe muszą przebiegać zgodnie z 

indywidualną regionalną strategią handlową i należy zapewnić pełną spójność z 

procesem integracji regionalnej – zwłaszcza w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej,” 

część druga „które Komisja wskazała jako regiony o ogromnym znaczeniu dla unijnych 

interesów gospodarczych, nie podważając kluczowej roli odgrywanej przez 

strategiczne partnerstwo między UE a USA; w związku z tym wzywa Komisję do 

bezzwłocznego rozpoczęcia negocjacji dotyczących umowy inwestycyjnej z 

Tajwanem; przypomina, że UE i Ameryka Łacińska są naturalnymi sojusznikami, a 

ich licząca miliard ludzi łączna populacja wytwarza jedną czwartą światowego PKB; 

wskazuje na niedostateczne wykorzystanie potencjału tego partnerstwa; z 

zadowoleniem przyjmuje fakt, że nowa strategia handlowo-inwestycyjna Komisji 

skupia się głównie na Ameryce Łacińskiej; wzywa Komisję do wykorzystania 

obecnego tempa negocjacji handlowych prowadzonych z państwami Mercosuru, aby 

doprowadzić do zawarcia kompleksowej, zrównoważonej i ambitnej umowy; 

popiera modernizację umów z Meksykiem i Chile; wzywa do nadania dalszego 

impetu negocjacjom w sprawie umów o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią 

oraz przypomina, jak ważny jest rozwój stosunków handlowych UE z Indiami z 

uwagi na ogromny potencjał tego rynku; wzywa Komisję do ożywienia negocjacji z 

Malezją oraz jak najszybszego rozpoczęcia negocjacji z Indonezją po zakończeniu 

rozmów wstępnych w sprawie kompleksowego partnerstwa gospodarczego;” 

 
ECR: 

ust. 18 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „powinny mieć wiążący charakter i muszą” oraz „oraz 

– w ostateczności – ogólne postanowienie umowne dotyczące rozstrzygania sporów 

z możliwością nakładania kar finansowych” 

część druga „powinny mieć wiążący charakter i muszą” 

część trzecia „oraz – w ostateczności – ogólne postanowienie umowne dotyczące rozstrzygania 

sporów z możliwością nakładania kar finansowych” 

 
ust. 43 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „jedynie za rozwiązanie drugorzędne” 

część druga te słowa 

 
ust. 51 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „pozwalają one podnieść konkurencyjność Unii”, 

„pilnej” oraz „w oparciu o stanowisko Parlamentu” 

część druga „pozwalają one podnieść konkurencyjność Unii” 

część trzecia „pilnej” oraz „w oparciu o stanowisko Parlamentu” 

 
ust. 68 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „podkreśla, że system ten musi być zgodny z unijnym 

porządkiem prawnym, w szczególności w zakresie uprawnień sądów UE, a 

konkretniej przepisów UE w dziedzinie konkurencji;” 

część druga te słowa 
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ust. 83 

część pierwsza „podkreśla, że lepsze, zharmonizowane i skuteczniejsze procedury celne w Europie i 

poza nią mogłyby pomóc we wprowadzaniu ułatwień oraz w spełnieniu odnośnych 

wymogów w tym zakresie, a także w uniemożliwianiu wprowadzania na jednolity 

rynek sfałszowanych, nielegalnych i podrabianych towarów, co osłabia wzrost 

gospodarczy w UE i poważnie naraża unijnych konsumentów; z zadowoleniem 

przyjmuje zamiar Komisji, by zacieśnić współpracę organów celnych;” 

część druga „wzywa ponownie Komisję i państwa członkowskie do ustanowienia połączonej 

służby celnej UE w celu skuteczniejszego stosowania przepisów i procedur celnych 

na całym obszarze celnym UE;” 

 
ust. 92 

część pierwsza „wzywa Komisję i państwa członkowskie do przeprowadzenia dokładnych analiz ex 

ante i ex post na podstawie ocen skutków dla poszczególnych sektorów i skutków 

regionalnych dla odnośnych umów handlowych i dokumentów ustawodawczych, 

aby przewidzieć ewentualne niekorzystne skutki dla unijnego rynku pracy oraz 

znaleźć bardziej zaawansowane metody wprowadzania środków łagodzących w celu 

ponownego rozwoju gałęzi przemysłu i regionów, które ponoszą straty, z myślą o 

osiągnięciu bardziej zrównoważonej dystrybucji i zapewnieniu zysków z handlu o 

większym zasięgu; podkreśla, że europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, a 

zwłaszcza Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz 

Społeczny, mogą w związku z tym odegrać znakomitą rolę;” 

część druga „zauważa, że Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji mógłby również 

być ważnym instrumentem, pod warunkiem że zostanie zreformowany i 

ukształtowany tak, aby był właściwie finansowany w celu zapewnienia pomocy 

przedsiębiorstwom i producentom unijnym, którzy odczuwają skutki sankcji 

handlowych nałożonych na państwa trzecie, a także pomocy pracownikom MŚP 

bezpośrednio dotkniętych skutkami globalizacji;” 

 
ALDE: 

ust. 2 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „w związku z czym strategia powinna w większym 

stopniu koncentrować się na roli przemysłu wytwórczego we wspólnej polityce 

handlowej;” 

część druga te słowa 

 
ust. 54 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „oraz że na liście priorytetów unijny sektor wytwórczy 

zbyt często znajduje się za sektorem usług” 

część druga te słowa 

 
ust. 78 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „uważa, że strategie dotyczące zamówień publicznych 

powinny być zgodne z konwencją nr 94 MOP;” 

część druga te słowa 

 
PPE: 

ust. 25 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „które wykraczają poza istniejące zobowiązania o 

niewiążącym charakterze” 

część druga te słowa 
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ust. 46 

część pierwsza „uważa, że przede wszystkim należy zapewnić jak najszybszą ratyfikację skutecznie 

zakończonych negocjacji handlowych; wzywa w szczególności do zawarcia 

porozumień z Kanadą i Singapurem, tak aby zapewnić otwarcie dwóch dużych 

rynków, które będą istotne dla przyszłych interesów przedsiębiorstw unijnych; 

wzywa do przeprowadzenia rzeczowej debaty w całej UE” 

część druga „w ramach dyskusji politycznych z uwagi na odbywające się głosowania w 

Parlamencie i parlamentach narodowych;” 

 
ust. 71 

część pierwsza „przypomina, że polityka inwestycyjna UE, szczególnie w przypadku 

zaangażowania środków publicznych, musi przyczyniać się do osiągania celów 

zrównoważonego rozwoju;” 

część druga „przypomina o konieczności zwiększenia przejrzystości i rozliczalności instytucji 

finansowania rozwoju i partnerstw publiczno-prywatnych (PPP), aby skutecznie 

śledzić i monitorować przepływy pieniężne, zdolność obsługi zadłużenia i wartość 

dodaną ich projektów w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju;” 

 
ECR, PPE: 

ust. 19 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „wzywa do wprowadzenia mechanizmu, zgodnie z 

którym Parlament może domagać się od Komisji rozpoczęcia dochodzenia w 

sprawie naruszenia przez stronę trzecią zobowiązań wynikających z klauzuli 

dotyczącej zasadniczych elementów;” 

część druga te słowa 

 
GUE/NGL, S&D: 

ust. 30 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „TRIPS-plus” 

część druga te słowa 

 
ust. 73 

część pierwsza: Cały tekst z wyjątkiem słów „i żywe zwierzęta” 

część druga: te słowa 

 
ECR, ALDE: 

ust. 45 

część pierwsza: Cały tekst z wyjątkiem słów „przed rozpoczęciem nowych negocjacji w sprawie 

umów o wolnym handlu” 

część druga: te słowa 
 

Różne 

Motyw J należy umieścić po motywie K.  

Motyw T należy umieścić po motywie Q. 
 

 

6. Zwalczanie handlu ludźmi w stosunkach zewnętrznych UE 

Sprawozdanie: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

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

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 9 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 24 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 416, 266, 30 

3/gi + 608, 73, 31 

4/gi + 383, 298, 26 

Ust. 25 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 369, 304, 32 

Ust. 28 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 41 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 44 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/ge + 422, 264, 22 

2 +  

Ust. 60 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 68 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/AN + 363, 313, 36 

3 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 69 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 408, 229, 73 

Ust. 77 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 81 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 386, 292, 31 

Ust. 82 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 350, 336, 21 

Ust. 83 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 105 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 675, 10, 22 

2/gi + 541, 154, 7 

Ust. 109 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 546, 149, 12 

Ust. 110 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 542, 149, 17 

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 112 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 113 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 115 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 557, 129, 21 

Motyw B ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3/ge - 310, 337, 50 

Motyw J ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

3 +  

Motyw M ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Motyw W ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 504, 30, 148 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL: ust. 105, 109, 115 

ECR: ust. 24 (część druga), 25 (części 2, 3 i 4), 68 (część druga), 82 (część druga), 110 

(część pierwsza) 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ALDE: ust. 28 

Verts/ALE: motyw W, ust. 41, 109, 115 

PPE: motyw W 

ENF: ust. 83, 112, 113 
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Wnioski o głosowanie podzielone 

ALDE: 

motyw J 

część pierwsza „mając na uwadze, że w przypadku większości ludności na świecie ofiary handlu 

ludźmi mają utrudniony dostęp do wymiaru sprawiedliwości lub wręcz są go 

pozbawione;” z wyjątkiem słów „w przypadku większości ludności na świecie” 

część druga „mając na uwadze, że w wielu krajach skutecznie ściga się mniej niż 1 % 

popełnianych przestępstw;” oraz słowa „w przypadku większości ludności na 

świecie” 

część trzecia „mając na uwadze, że korupcja i brak możliwości stanowią główne problemy dla 

policji oraz organów wymiaru sprawiedliwości w wielu krajach;” 

 
Verts/ALE: 

ust. 28 

część pierwsza „podkreśla, że wyraźny związek między handlem ludźmi do celów wykorzystania 

seksualnego a prostytucją” 

część druga „wymaga podjęcia środków w celu likwidacji popytu na prostytucję;” 

 
ust. 81 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „ponieważ na tym etapie nie dochodzi jeszcze do 

wykorzystywania ofiar” 

część druga te słowa 

 
ust. 105 

część pierwsza „wzywa państwa członkowskie do zacieśnienia współpracy z państwami trzecimi w 

celu zwalczania wszelkich form handlu ludźmi, ze szczególnym uwzględnieniem 

aspektu płci w handlu ludźmi w celu zwalczania małżeństw dzieci, 

wykorzystywania seksualnego kobiet i dziewcząt oraz turystyki seksualnej;” 

część druga „nakłania Komisję i ESDZ do zintensyfikowania działalności w zakresie procesu 

chartumskiego, poprzez zwiększenie liczby konkretnych projektów do zrealizowania 

i umożliwienie aktywnego udziału większej liczbie państw;” 

 
PPE: 

motyw M 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słowa „beznadziejnych” 

część druga to słowo 

 
ust. 9 

część pierwsza „podkreśla, że popyt na usługi seksualne w krajach rozwiniętych napędza handel 

ludźmi z krajów rozwijających się i wtrąca ludzi – zwłaszcza kobiety i dziewczęta – 

w sytuację podatności na zagrożenia;” 

część druga „apeluje do państw członkowskich, by uznały za przestępstwo świadome 

korzystanie z usług ofiar handlu ludźmi;” 

 
ust. 60 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „i do usług z zakresu zdrowia seksualnego i 

reprodukcyjnego” 

część druga te słowa 

 
ust. 69 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „również wtedy, gdy taki czyn popełniono poza 

terytorium danego państwa członkowskiego lub poza terytorium UE;” 

część druga te słowa 
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ECR: 

ust. 25 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „prawnie wiążącego” 

część druga te słowa 

 
ust. 82 

część pierwsza „podkreśla liczne problemy związane z transgraniczną migracją pracowników, 

zwłaszcza ryzyko delegalizacji migrantów i pozbawienia ich większości praw 

podstawowych;” 

część druga „wzywa do ustanowienia transgranicznych mechanizmów w odniesieniu do migracji 

pracowników na poziomie UE i międzynarodowym w celu zwiększenia i 

sformalizowania legalnej migracji pracowników;” 

 
ust. 110 

część pierwsza „apeluje do UE, aby znalazła konkretne rozwiązania w kwestii legalnych, 

regularnych, nieopartych na wykorzystywaniu i bezpiecznych dróg dotarcia do UE 

dla migrantów i uchodźców;” 

część druga „przypomina państwom członkowskim i UE o ich obowiązku przestrzegania prawa 

międzynarodowego, w tym zasady non-refoulement, we wszystkich swoich 

strategiach politycznych, a zwłaszcza politykach migracyjnych; przypomina, że 

państwo przyjmujące i państwo pochodzenia powinny zapewnić ofiarom handlu 

ludźmi bezpieczny i dobrowolny powrót, a także legalne alternatywy repatriacji w 

przypadkach, gdy stanowiłaby ona zagrożenie dla ich bezpieczeństwa lub 

bezpieczeństwa ich rodzin; stwierdza, że państwo przyjmujące i państwo 

pochodzenia muszą zagwarantować niezbędne warunki bezpieczeństwa i reintegracji 

ofiarom handlu ludźmi po powrocie;” 

 
GUE/NGL: 

ust. 77 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „w tym na poziomie straży granicznej, urzędników ds. 

imigracji i azylu, osób prowadzących dochodzenia” oraz „wzywa UE do 

opracowania podejścia regionalnego, które skupi się na szlakach przerzutowych i na 

dostarczeniu rozwiązań dostosowanych do poszczególnych rodzajów 

wykorzystywania w różnych regionach;” 

część druga „w tym na poziomie straży granicznej, urzędników ds. imigracji i azylu, osób 

prowadzących dochodzenia” 

część trzecia „wzywa UE do opracowania podejścia regionalnego, które skupi się na szlakach 

przerzutowych i na dostarczeniu rozwiązań dostosowanych do poszczególnych 

rodzajów wykorzystywania w różnych regionach;” 
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PPE, ECR: 

ust. 24 

część pierwsza „wyraża przekonanie, że rządy powinny wspierać wielostronny dialog i partnerstwa 

między przedsiębiorstwami, ekspertami ds. zwalczania handlu ludźmi i 

organizacjami pozarządowymi na rzecz przeprowadzenia wspólnych działań 

wymierzonych w handel ludźmi oraz zapewnienia poszanowania praw 

pracowników, w tym podstawowych praw pracowniczych; wzywa również rządy do 

wprowadzenia środków prawnych zapewniających przejrzystość i identyfikowalność 

produktów w łańcuchu dostaw; wzywa przedsiębiorstwa do lepszego informowania 

o podejmowanych przez nie działaniach w celu wyeliminowania handlu ludźmi z ich 

łańcuchów dostaw; apeluje do UE i jej państw członkowskich, aby podjęły aktywny 

dialog z przedsiębiorstwami krajowymi i międzynarodowymi w celu zapewnienia, 

że ich produkty w całym łańcuchu dostaw nie przyczyniają się do 

wykorzystywania,” 

część druga „a także aby przedsiębiorstwa” oraz „zostały obarczone odpowiedzialnością” 

część trzecia „za handel ludźmi” 

część czwarta „również przedsiębiorstwa powiązane i podwykonawcy” oraz „w ich całym 

łańcuchu dostaw” 

 
ust. 68 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „wzywa rządy do wprowadzenia blokad przepływu 

danych między organami imigracyjnymi a organami inspekcji pracy” oraz 

„zachęcenia ofiar do składania skarg oraz” 

część druga „wzywa rządy do wprowadzenia blokad przepływu danych między organami 

imigracyjnymi a organami inspekcji pracy” 

część trzecia „zachęcenia ofiar do składania skarg oraz” 

 
ALDE, Verts/ALE: 

ust. 44 

część pierwsza: „podkreśla, że zakup narządów, tkanek i komórek ludzkich jest nielegalny;” 

część druga: „zauważa, że osoby sprzedane w celu pozyskania narządów stoją w obliczu 

szczególnych wyzwań i że ofiary są często nieświadome długofalowych i 

destrukcyjnych skutków zdrowotnych pozyskania narządów oraz braku opieki 

pooperacyjnej, jak również wpływu psychologicznego operacji; wyraża potrzebę 

lepiej ukierunkowanych inicjatyw zwiększających świadomość w celu podkreślenia 

szkód związanych ze sprzedażą narządów, zwłaszcza pośród najuboższych i 

najbardziej wrażliwych ludzi, którzy mogą postrzegać sprzedaż narządów jako cenę, 

którą warto zapłacić za lepszą sytuację ekonomiczną;” 

 
motyw B 

część pierwsza: Cały tekst z wyjątkiem słów „zmuszanie do” oraz „lub wykorzystania do celów 

reprodukcyjnych” 

część druga: „zmuszanie do” 

część trzecia: „lub wykorzystania do celów reprodukcyjnych” 

 


