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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. Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych DNA w Danii * 

Sprawozdanie: Claude Moraes (A8-0289/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

jedno głosowanie gi + 574, 73, 23 

 

 

2. Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w 

Danii * 

Sprawozdanie: Claude Moraes (A8-0288/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

jedno głosowanie gi + 589, 75, 24 

 

 

3. Umowa między UE a Chińską Republiką Ludową w sprawie zniesienia wiz 

krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych *** 

Zalecenie: Bodil Valero (A8-0281/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

głosowanie: wyrażenie zgody gi + 611, 51, 28 

 

 

 

4. Państwa członkowskie doświadczające poważnych trudności w zakresie ich 

stabilności finansowej lub nimi zagrożone 

Sprawozdanie: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

jedno głosowanie gi + 627, 34, 31 

 

 

5. Wniosek o uchylenie immunitetu Jeana-Marie Le Pena 

Sprawozdanie: Evelyn Regner (A8-0301/2016) 

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

jedno głosowanie  +  

 

 

6. Wniosek o skorzystanie z przywilejów i immunitetu przez Jane Collins 

Sprawozdanie: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

jedno głosowanie  +  

 

 

7. Wniosek o skorzystanie z przywilejów i immunitetu poselskiego przez Maria 

Borghezia 

Sprawozdanie: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

jedno głosowanie  +  

 

 

8. Statystyka transportu kolejowego w odniesieniu do gromadzenia danych 

dotyczących towarów, pasażerów i wypadków ***II 

Zalecenie do drugiego czytania: Michael Cramer (A8-0300/2016) (wymagana większość 
kwalifikowana) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wniosek o odrzucenie 

stanowiska Rady 

1 EFDD  -  
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9. Statystyki dotyczące transportu towarów wodami śródlądowymi (uprawnienia 

przekazane i wykonawcze) ***II 

Zalecenie do drugiego czytania: Bas Eickhout (A8-0298/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Przyjęcie bez głosowania 

 

 

10. Unijne ramy prawne dotyczące naruszeń przepisów prawa celnego oraz sankcji 

***I 

Sprawozdanie: Kaja Kallas (A8-0239/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie łączne 

1-42 komisja  +  

głosowanie: wniosek Komisji  +  

głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi Odroczenie 

głosowania 

(art. 61 ust. 2 

Regulaminu) 

 

Różne 

Poprawka 25, która nie dotyczy wszystkich wersji językowych, nie została poddana pod głosowanie 

(art. 170 ust. 1 lit. d) Regulaminu). 
 

 

11. Projekt budżetu korygującego nr 3/2016: bezpieczeństwo instytucji 

Sprawozdanie: José Manuel Fernandes i Gérard Deprez (A8-0295/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Motyw C 1 EFDD gi - 82, 557, 55 

2 Verts/ALE  -  

Po motywie C 3 Verts/ALE  -  

głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 511, 120, 65 
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Wnioski o głosowanie imienne 

EFDD: poprawka 1 
 

Różne 

Poprawka 4 została wycofana. 
 

 

12. Strategia UE wobec Iranu po zawarciu porozumienia w sprawie energii jądrowej 

Sprawozdanie: Richard Howitt (A8-0286/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 1 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 570, 112, 11 

3/gi + 613, 56, 18 

Ust. 3 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 548, 109, 36 

Ust. 4 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 621, 56, 14 

2/gi + 547, 112, 30 

Ust. 6 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 579, 106, 12 

Ust. 7 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 632, 58, 6 

2/gi + 559, 113, 18 

3/gi + 637, 49, 10 

4/gi + 555, 118, 18 

Po ust. 9 5 ponad 76 

posłów 

gi - 326, 350, 19 

Ust. 10 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 585, 43, 60 

2/gi + 425, 116, 113 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 12 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 599, 55, 42 

2/gi + 524, 125, 43 

Ust. 14 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 468, 133, 93 

2/gi + 458, 189, 35 

Ust. 21 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 530, 55, 114 

2/gi + 456, 123, 105 

Ust. 22 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 464, 139, 93 

Ust. 27 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 30 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 626, 59, 11 

2/gi + 499, 188, 2 

Ust. 31 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 655, 27, 12 

Ust. 32 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 570, 89, 38 

Ust. 33 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 616, 45, 36 

2/gi + 543, 115, 32 

Ust. 34 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 651, 31, 7 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2/gi + 609, 75, 4 

Ust. 37 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 477, 97, 123 

2/gi + 587, 31, 74 

3/gi + 524, 91, 78 

4/gi + 574, 29, 88 

Po ust. 38 6 ponad 76 

posłów 

gi + 590, 67, 37 

Ust. 39 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 543, 133, 23 

2/gi + 611, 44, 30 

Po ust. 40 1 ponad 76 

posłów 

gi - 290, 377, 26 

Po ust. 41 2 ponad 76 

posłów 

gi - 311, 364, 19 

Ust. 42 7 sprawozdawca  +  

ust. pierwotny 

tekst 

gi ↓  

Ust. 44 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 569, 106, 20 

2/gi + 531, 134, 28 

Po ust. 44 3 ponad 76 

posłów 

gi - 306, 368, 19 

Po ust. 47 4 ponad 76 

posłów 

gi - 290, 359, 40 

Motyw A ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 507, 99, 90 

3/gi + 596, 57, 43 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 456, 174, 67 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ALDE: motyw A (część druga i trzecia), ust. 1 (część druga i trzecia), 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 

21, 22 (część druga), 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 42, 44, poprawki 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

Verts/ALE: 

ust. 27 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów: „do zbadania potencjału cywilnej współpracy 

jądrowej z Iranem, zgodnie z zobowiązaniem zapisanym we Wspólnym 

kompleksowym planie działania, oraz” 

część druga te słowa 

 
ALDE: 

motyw A 

część pierwsza „mając na uwadze, że dzięki porozumieniu jądrowemu z Iranem” 

część druga „i wewnętrznej sytuacji politycznej w tym kraju” 

część trzecia „zaistniała szansa na reformy w Iranie i poprawę jego stosunków z Unią 

Europejską;” 

 
ust. 1 

część pierwsza „uważa, że Wspólny kompleksowy plan działania, znany również jako 

„porozumienie jądrowe z Iranem”, to wybitne osiągnięcie dla dyplomacji 

wielostronnej, a szczególnie dla dyplomacji europejskiej,” 

część druga „które powinno umożliwić nie tylko znaczną poprawę w stosunkach między UE a 

Iranem, lecz również propagowanie stabilności w całym regionie;” 

część trzecia „uważa, że wszystkie strony odpowiadają teraz za zapewnienie jego dokładnej i 

pełnej realizacji; „wyraża zadowolenie z powodu ustanowienia wspólnej komisji, w 

skład której wchodzą przedstawiciele Iranu oraz E3/UE+3 (Chiny, Francja, Niemcy, 

Federacja Rosyjska, Zjednoczone Królestwo i Stany Zjednoczone, a także 

wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel);” w pełni wspiera wysoką 

przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa 

w funkcji koordynatora wspólnej komisji ustanowionej na mocy Wspólnego 

kompleksowego planu działania, a także wyraża przekonanie, że wciąż 

najważniejsza jest dokładna i pełna realizacja tego planu działania;” 
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ust. 4 

część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje otwartość w stosunkach z Iranem; wskazuje, że rozwój 

stosunków między UE a Iranem powinien iść w parze z wdrażaniem porozumienia 

w sprawie energii jądrowej / Wspólnego kompleksowego planu działania; 

przypomina, że zgodnie z porozumieniem jego niewdrożenie przez Iran może 

prowadzić do przywrócenia sankcji; zachęca do odnowienia stosunków między UE i 

jej państwami członkowskimi a Iranem, przy ścisłej współpracy obu stron nad 

kwestiami dwustronnymi i wielostronnymi w celu zagwarantowania większej 

stabilności w regionie i skutecznego wdrożenia porozumienia jądrowego;” 

część druga „jest zdania, że stosunki między UE a Iranem należy rozwijać w drodze dialogu na 

wielu szczeblach, obejmującego kontakty polityczne, dyplomatyczne, gospodarcze, 

akademickie i międzyludzkie oraz kontakty w kwestiach technicznych, w których 

uczestniczą podmioty społeczeństwa obywatelskiego, organizacje pozarządowe i 

obrońcy praw człowieka; wspiera wznowienie relacji UE-Iran, przynoszących 

wzajemne korzyści obu stronom, opartych na realistycznej ocenie wspólnych 

interesów i różnic z myślą o wspieraniu stopniowego rozwijania współpracy w 

atmosferze budowania zaufania, przede wszystkim dla dobra ludności Iranu i UE; w 

związku z tym popiera zobowiązanie się Unii Europejskiej do wznowienia 

współpracy z Iranem w oparciu o dialog: o szerokim zakresie, zakładający 

współpracę w obszarach, w których Iran i UE mają wzajemne interesy, krytyczny, 

otwarty i szczery w dziedzinach, w których Iran i UE nie zgadzają się, ale poszukują 

płaszczyzny porozumienia, a także ogólnie konstruktywny w przesłaniu i praktyce;” 

 
ust. 7 

część pierwsza „nalega na znaczenie rozwijania parlamentarnego wymiaru stosunków UE-Iran jako 

części strategii na rzecz przywracania wzajemnego zaufania;” 

część druga „w związku z tym ponawia swoje poparcie dla propozycji omawianej przez 

Parlament i Madżlis, dotyczącej międzyparlamentarnego dialogu na temat 

zwalczania terroryzmu, ponieważ świadczy ona o uznaniu wspólnych wyzwań 

związanych z radykalizacją postaw w Iranie, na Bliskim Wschodzie i w samej UE;” 

część trzecia „z zadowoleniem przyjmuje wznowiony dialog polityczny między UE a Iranem, 

również na temat praw człowieka; zachęca do rozwijania w przyszłości dialogu na 

temat praw człowieka, w którym udział braliby przedstawiciele władzy sądowniczej, 

sił bezpieczeństwa i społeczeństwa obywatelskiego;” 

część czwarta „uznaje, że choć obie strony żywią wobec siebie podejrzenia i nie mają do siebie 

zaufania, to jednak wiele państw członkowskich łączy z Iranem długa historia, zaś 

Iran jest zdecydowany nawiązać dobre relacje z UE, co stwarza szanse na stosunki 

oparte na wzajemnym zaufaniu i szacunku; dostrzega złożoność polityki 

wewnętrznej Iranu i powtarza, że UE nie stara się ingerować w wewnętrzne wybory 

polityczne tego kraju ani żadnego innego, ale zmierza do współpracy opartej na 

wzajemnym poszanowaniu międzynarodowych norm i zasad; uważa, że pełną 

normalizację relacji można osiągnąć jedynie przy jednoczesnym ciągłym wdrażaniu 

Wspólnego kompleksowego planu działania, dzięki regularnemu i nieustannemu 

dialogowi, oraz że natychmiastowym priorytetem powinno być poszerzenie zakresu 

stosunków UE-Iran w obszarach, co do których panuje powszechna zgoda na 

rozwijanie relacji; uważa jednak, że ostatecznym celem musi być ustanowienie 

partnerstwa między Iranem a UE;” 

 



P8_PV-PROV(2016)10-25(VOT)_PL.doc 10 PE 593.069 

ust. 10 

część pierwsza „odnotowuje zadeklarowany cel Iranu zakładający osiągnięcie rocznej stopy wzrostu 

wynoszącej 8 %; uważa, że inwestycje europejskie mają kluczowe znaczenie dla 

osiągnięcia tego celu przez Iran; podkreśla, że Unia Europejska nie utrudnia 

prowadzenia dozwolonej działalności gospodarczej z Iranem ani nie będzie 

utrudniać zaangażowania międzynarodowych przedsiębiorstw lub instytucji 

finansowych w Iranie, o ile będą one przestrzegać wszelkich obowiązujących 

przepisów; podkreśla, że aby Iran mógł wykorzystać swój potencjał gospodarczy, 

musi podjąć kroki w celu stworzenia przejrzystego otoczenia gospodarczego 

sprzyjającego inwestycjom międzynarodowym, a także podjąć działania 

antykorupcyjne na wszystkich szczeblach, zwłaszcza jeśli chodzi o przestrzeganie 

zaleceń Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) 

dotyczących kwestii takich jak przerwanie przepływu środków finansowych do 

organizacji terrorystycznych; 

część druga „wzywa UE do pełnego wspierania starań Iranu w tym procesie, zwłaszcza poprzez 

pomoc w pracach na rzecz przygotowania dwustronnego traktatu inwestycyjnego 

między UE a Iranem;” 

 
ust. 12 

część pierwsza „zauważa, że Iran jest drugą największą gospodarką na Bliskim Wschodzie, a jego 

szacowany nominalny PKB w 2015 r. wynosił 397 mld USD; zwraca ponadto 

uwagę, że wartość wymiany handlowej między UE a Iranem wynosi obecnie około 

8 mld USD i według oczekiwań ma wzrosnąć czterokrotnie w ciągu najbliższych 

dwóch lat; przypomina, że UE była głównym partnerem handlowym Iranu, i wyraża 

przekonanie, że należy dążyć do odzyskania tej pozycji; wspiera rozwój relacji 

handlowych UE z Iranem i wzywa UE do rozwijania współpracy handlowej, 

finansowej i gospodarczej z Iranem, aby poprawić warunki życia i zatrudnienia 

ludności irańskiej oraz zapewnić lepszy rozwój regionalny;” 

część druga „wyraża przekonanie, że rozwój handlu i inwestycji z Iranem może w perspektywie 

długoterminowej przyczyniać się do promowania pokoju i stabilności w regionie, 

jeżeli UE będzie mogła dążyć do realizacji regionalnych programów inwestycji 

dotyczących na przykład energii i połączeń transportowych;” 
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ust. 14 

część pierwsza „zwraca uwagę, że Iran jest największą na świecie gospodarką poza Światową 

Organizacją Handlu (WTO); wspiera starania Iranu, by stać się członkiem WTO; 

zwraca uwagę, że obecny mandat UE do negocjacji umowy o handlu i współpracy z 

Iranem jest nieaktualny; wzywa Komisję, by zbadała możliwości wzmocnienia 

stosunków handlowych i inwestycyjnych z myślą o zbliżeniu Iranu do zasad WTO i 

o ochronie inwestycji europejskich; podkreśla, że formalne ramy negocjacyjne 

pozwoliłyby UE na pełne wykorzystanie jej pozycji jako największego 

zintegrowanego rynku i bloku gospodarczego oraz na stworzenie forum wymiany i 

dialogu; apeluje do UE o zbadanie możliwości wznowienia rozmów na temat 

przystąpienia Iranu do Światowej Organizacji Handlu, ponieważ członkostwo w 

WTO doprowadziłoby do dalszej liberalizacji irańskiej gospodarki, pobudzałoby 

wzrost gospodarczy, utwierdziłoby pozycję kraju w uregulowanym handlu 

światowym oraz zapewniłoby mechanizm, który wspierałby niezbędne reformy 

gospodarcze w Iranie, a także zmuszałoby Iran do wywiązywania się z 

międzynarodowych zobowiązań; wzywa Komisję do wykorzystania bieżących 

negocjacji jako szansy na nadanie impetu kluczowym reformom dotyczącym praw 

pracowniczych, przeprowadzanym w oparciu o najważniejsze konwencje MOP;” 

część druga „wyraża zaniepokojenie z powodu opóźnienia w wyznaczeniu przewodniczącego 

grupy roboczej WTO ds. członkostwa Iranu; apeluje do Komisji o wywieranie 

zdecydowanych nacisków w celu bezzwłocznego usunięcia tej przeszkody i 

rozpoczęcia procesu przystąpienia Iranu do WTO; uważa, że aby można było 

zakończyć proces przystąpienia, należy usunąć Iran z wykazu zawartego w 

oświadczeniu publicznym Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy 

(FATF);” 

 
ust. 21 

część pierwsza „wyraża zadowolenie, że rząd irański jest zainteresowany przyciąganiem inwestycji 

zagranicznych, jako że bezpośrednie inwestycje zagraniczne są potrzebne we 

wszystkich kluczowych sektorach gospodarki; zwraca uwagę, że w ciągu 

najbliższych 10 lat Iran może potrzebować inwestycji w infrastrukturę o wartości 

ponad 1 bln USD,” 

część druga „co stanowi szansę dla przedsiębiorstw europejskich, w tym przedsiębiorstw z 

sektorów energetycznego, motoryzacyjnego i produkcji statków powietrznych; 

wyraża zadowolenie w związku z faktem, że od czasu podpisania Wspólnego 

kompleksowego planu działania do Teheranu udało się 180 delegacji handlowych, w 

tym z 15 państw członkowskich UE, co stanowi wyraz rosnącego zainteresowania 

relacjami gospodarczymi z Iranem; apeluje do UE i jej państw członkowskich o 

analizę możliwości wykorzystania gwarancji kredytów eksportowych w celu 

pobudzenia handlu, finansowania projektów i inwestycji w Iranie; popiera 

zakończone sukcesem zawarcie umów między rządem irańskim a 

przedsiębiorstwami Airbus i Boeing jako kolejny środek służący budowaniu 

zaufania w następstwie przyjęcia Wspólnego kompleksowego planu działania;” 
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ust. 22 

część pierwsza „zwraca uwagę, że Iran posiada drugie pod względem wielkości rezerwy gazu i 

czwarte pod względem wielkości rezerwy ropy naftowej na świecie; uważa, że 

współpraca energetyczna może odegrać istotną rolę w dywersyfikacji źródeł dostaw 

energii do UE i w ograniczaniu zależności energetycznej państw członkowskich od 

pojedynczych dostawców, przyczyniając się tym samym do zapewnienia 

bezpieczeństwa energetycznego UE;” 

część druga „uważa, że zniesienie sankcji gospodarczych może potencjalnie odblokować 

znaczne wydatki w sektorze ropy i gazu, a także w innych sektorach gospodarki, 

które będą mogły korzystać z inwestycji i dostępu do nowych technologii; apeluje 

do przedsiębiorstw europejskich o inwestycje w irańskim sektorze energetycznym; 

w szczególności wzywa UE do wspierania rozwoju technologii LNG w Iranie; 

uważa, że inwestycje w Iranie muszą być w pełni zgodne z długoterminowymi 

zobowiązaniami UE w zakresie dekarbonizacji;” 

 
ust. 30 

część pierwsza „przyznaje, że młode, wykształcone, zaawansowane technologicznie i pełne energii 

społeczeństwo Iranu, gdzie szacuje się, iż 60 % ludności to osoby w wieku poniżej 

30 lat, może zapewnić konkretne możliwości zacieśniania kontaktów 

międzyludzkich z UE zgodnie z zasadami wzajemności i obustronnego szacunku; 

uważa, że programy wymiany młodzieży należą do najbardziej udanych działań 

służących zbliżeniu społeczeństw i kultur; z zadowoleniem przyjmuje zatem wzrost 

liczby studentów z Iranu na uniwersytetach europejskich w ramach programu 

Erasmus Mundus, uznając to za jeden ze sposobów na walkę z uprzedzeniami i 

stereotypami; apeluje o zacieśnioną współpracę w obszarze edukacji, badań i 

innowacji dzięki intensywniejszym wymianom studentów i naukowców, co 

obejmuje współpracę między uniwersytetami, w dziedzinie między innymi 

środowiska, odnawialnych źródeł energii, wymiaru sprawiedliwości, praw człowieka 

oraz dobrego rządzenia;” 

część druga „apeluje do Komisji o zwiększenie budżetu przeznaczonego na przyjmowanie 

studentów z Iranu w ramach programu Erasmus Mundus; wyraża zadowolenie w 

związku z warsztatami przeprowadzonymi niedawno na uniwersytecie w Teheranie 

w celu poszerzenia wiedzy na temat potencjalnych korzyści, jakie irańskie 

uniwersytety mogą czerpać z udziału w programie „Horyzont 2020”; apeluje do 

rządu irańskiego o wyznaczenie krajowego koordynatora programu „Horyzont 

2020”, który zapewni wsparcie techniczne i doradztwo na uniwersytetach irańskich 

przy składaniu projektów objętych programem „Horyzont 2020”; wzywa Komisję, 

aby zbadała możliwość wprowadzenia większych ułatwień dla irańskich 

pracowników akademickich i naukowców, aby mogli studiować i odbywać szkolenia 

na uniwersytetach europejskich; wzywa do ustanowienia programu UE łączącego 

naukowców i studentów z Iranu, krajów będących członkami Rady Współpracy 

Państw Zatoki i Europy w celu analizowania doświadczeń i wniosków płynących z 

integracji regionalnej w Europie;” 
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ust. 33 

część pierwsza „uważa, że porozumienie jądrowe stwarza możliwości współpracy na rzecz 

zaradzenia kryzysowi bezpieczeństwa w regionie; jest zdania, że Iran może i 

powinien odgrywać stabilizującą rolę w regionie;” 

część druga „uważa, że cały region może skorzystać na normalizacji relacji z Iranem; uważa, że 

status Iranu jako głównego podmiotu regionalnego powinien skłonić ten kraj do 

odgrywania roli stabilizatora w regionie; podkreśla, że przegląd europejskiej polityki 

sąsiedztwa (EPS), przedstawiony w dniu 18 listopada 2015 r., zawiera plany 

stowarzyszenia państw trzecich sąsiadujących z państwami partnerskimi 

sąsiadującymi z UE w ramach rozszerzonej współpracy; zachęca zatem do 

ustanowienia ram tematycznych, aby zaproponować współpracę między Unią, 

krajami partnerskimi z południowego sąsiedztwa i kluczowymi podmiotami 

regionalnymi, jak Iran, w obszarze wyzwań regionalnych, takich jak 

bezpieczeństwo, energia lub zarządzanie przepływami uchodźców;” 

 
ust. 37 

część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje wyrażoną przez Iran gotowość do wspierania 

podejmowanych obecnie starań mających na celu przywrócenie stabilności w Iraku 

oraz apeluje o to, aby Iran odegrał istotną rolę w położeniu kresu przemocy na tle 

religijnym, i o dodatkowe działania, aby podporządkować wszystkie bojówki 

działające w kraju rządowi irackiemu z myślą o uwzględnianiu interesów wszystkich 

grup;” 

część druga „podkreśla, że UE i Iran mają wspólnych wrogów, jakimi są ISIS/Daisz, Al-Kaida, 

Dżabhat Fatah an-Szam i podobne organizacje terrorystyczne wyznaczone przez 

Radę Bezpieczeństwa ONZ, których członkowie czerpią inspirację z 

ekstremistycznych wynaturzeń islamu;” 

część trzecia „z zadowoleniem przyjmuje wkład Iranu w walkę z ISIS/Daisz, w tym poparcie, 

jakiego Iran niezwłocznie udzielił Regionalnemu Rządowi Kurdystanu w Irbilu, i 

wyraża uznanie dla znacznego udziału tego państwa w działaniach prowadzonych w 

Iraku, dzięki którym zatrzymano ofensywę ISIS/Daisz i odzyskano kontrolę nad 

terytoriami, na których dżihadyści prowadzili działalność terrorystyczną;” 

część czwarta „wyraża jednak zaniepokojenie powtarzającymi się informacjami na temat 

uwalniania członków kadr Al-Kaidy; odnotowuje porozumienie zawarte między 

Iranem a Australią w sprawie dzielenia się informacjami wywiadowczymi na temat 

walki z ISIS/Daisz;” 

 
ust. 39 

część pierwsza „jest zdania, że rewolucyjne dziedzictwo Iranu i fakt, że jest to republika islamska, a 

także istotne różnice między Iranem a UE pod kątem systemów polityczno-

instytucjonalnych nie mogą uniemożliwić otwartości i prowadzenia szczerego i 

bezpośredniego dialogu oraz znalezienia płaszczyzny porozumienia w kwestiach 

związanych z demokracją, praworządnością i prawami człowieka; apeluje do 

Islamskiej Republiki Iranu o zapewnienie szerszej przestrzeni dla pluralizmu 

politycznego; podkreśla, że Madżlis jest proreformatorski i proeuropejski, i 

jednocześnie uważa, że wyniki wyborów do parlamentu i do Zgromadzenia 

Ekspertów z lutego 2016 r. odzwierciedlają wolę obywateli Iranu, stwarzają 

możliwość dalszej współpracy z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, 

która powinna doprowadzić do nawiązania konstruktywnych stosunków, a także 

możliwość przeprowadzenia wewnętrznych reform gospodarczych, politycznych i 

społecznych;” 

część druga „wzywa Iran, by w pełni umożliwił przeprowadzanie wolnych i uczciwych wyborów 

zgodnych z normami międzynarodowymi;” 
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ust. 44 

część pierwsza Całość tekstu z wyjątkiem słów: „ESDZ i Komisji o wsparcie” 

część druga te słowa 

 
GUE/NGL: 

ust. 34 

część pierwsza Całość tekstu z wyjątkiem słów: „zbrojnego skrzydła Hezbollah i” 

część druga te słowa 
 

 

13. Walka z korupcją i działania następcze w związku z rezolucją komisji CRIM 

Sprawozdanie: Laura Ferrara (A8-0284/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 14 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 18 lit. a) ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 18 lit. b) ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 25 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 27 lit. b) ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 42 lit. b) ust. pierwotny 

tekst 

gi + 527, 94, 75 

Ust. 51 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 52 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 53 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 54 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 71 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 73 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 78 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 80 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 82 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 545, 91, 61 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL: ust. 42 lit. b) 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

Verts/ALE: ust. 25 

ECR: ust. 51, 52, 53, 54 

EFDD: ust. 78, 80, 82 

GUE/NGL: ust. 18 lit. b) 
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Wnioski o głosowanie podzielone 

GUE/NGL: 

ust. 14 

część pierwsza Całość tekstu z wyjątkiem słów: „przeciwdziałanie przestępstwu polegającemu na 

udziale w grupie przestępczej, a nie tylko na zwalczanie tzw. przestępstw 

docelowych (przestępstw, w celu popełniania których te organizacje powstają); 

uważa w szczególności za konieczne, by ustanowić kary za udział w grupie 

przestępczej niezależnie od popełnienia przestępstwa docelowego; podkreśla, że ten 

cykl polityki powinien również wśród swoich priorytetów uwzględniać” 

część druga te słowa 

 
ust. 18 lit. a) 

część pierwsza Całość tekstu z wyjątkiem słów: „i przestępstwa korupcji” 

część druga te słowa 

 
ust. 71 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa: „migrantów” 

część druga to słowo 

 
ECR, GUE/NGL: 

ust. 27 lit. b) 

część pierwsza „propagowania zarządzania zamrożonym i skonfiskowanym mieniem” 

część druga oraz wykorzystywania tego mienia do celów społecznych oraz jako rekompensaty 

dla rodzin ofiar i dla przedsiębiorstw dotkniętych zjawiskiem lichwy i wymuszeń;” 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

ust. 73 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „w wyniku nieustającego napływu uchodźców do 

Europy” 

część druga te słowa 
 

 

14. Prawa człowieka i migracja w państwach trzecich 

Sprawozdanie: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 2 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 355, 264, 71 

Ust. 9 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 24 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 372, 299, 17 

Ust. 25 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 29 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 32 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 344, 327, 16 

Ust. 35 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 40 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 41 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 47 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 49 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 356, 333, 8 

Ust. 52 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 55 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge - 311, 372, 10 

Ust. 57 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2 +  

Ust. 58 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 61 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 62 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

 1 +  

2 +  

Ust. 68 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 69 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 348, 340, 6 

Ust. 75 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 76 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 78 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 81 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 324, 364, 6 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 82 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 85 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 86 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 352, 329, 17 

Ust. 87 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 88 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 89 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 444, 176, 75 

3 +  

Ust. 90 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 91 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 93 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw H ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Motyw M ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw Z ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw AC ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw AD ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 339, 333, 25 

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

Verts/ALE: ust. 47, 55, 81, 88 

PPE: motywy AC, M, Z, ust. 25, 40, 49, 52, 55, 58, 61, 69, 75, 78, 85, 86, 87 

ALDE: ust. 47 

GUE/NGL: ust. 82, 90, 91, 93 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

ust. 2 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „zwłaszcza w obrębie swoich granic państwowych” 

część druga te słowa 

 
ust. 9 

część pierwsza „apeluje do państw o uznanie, że na mocy prawa międzynarodowego mają one 

zobowiązania wobec azylu i migracji, i o ustanawianie takich przepisów krajowych, 

jakie są niezbędne do skutecznej realizacji tych zobowiązań, co obejmuje możliwość 

zwrócenia się o ochronę międzynarodową;” 

część druga „domaga się, aby w tych przepisach uwzględniono stopień i charakter 

prześladowania i dyskryminacji, jakich doświadczyli migranci;” 

 
ust. 24 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „brak legalnych szlaków migracyjnych” 

część druga te słowa 

 
ust. 29 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „seksualnego i reprodukcyjnego” 

część druga te słowa 
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ust. 32 

część pierwsza „wskazuje, że nauka języka państwa przyjmującego może znacząco poprawić jakość 

życia migrantów, a także ich niezależność ekonomiczną i kulturową, oraz ułatwić 

zdobywanie informacji o prawach i obowiązkach w społeczeństwie przyjmującym; 

uważa, że naukę języków muszą zagwarantować władze państwa przyjmującego;” 

część druga „zaleca włączenie migrantów do wszystkich procesów podejmowania decyzji 

społecznych i politycznych;” 

 
ust. 35 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „otrzymywać umowę w zrozumiałym dla nich języku i”  

część druga te słowa 

 
ust. 57 

część pierwsza „zwraca się do państw o ratyfikowanie wszystkich traktatów i konwencji 

międzynarodowych dotyczących praw człowieka i o stosowanie norm dotyczących 

praw migrantów, które znajdują się w wielu instrumentach prawnych, w tym w 

podstawowych międzynarodowych instrumentach w zakresie praw człowieka, jak i 

w innych instrumentach dotyczących kwestii związanych z migracją, jak Konwencji 

ONZ z 1951 r. dotycząca statusu uchodźców i protokoły do niej oraz 

Międzynarodowa konwencja o ochronie praw wszystkich pracowników migrujących 

i członków ich rodzin;” 

część druga „w związku z tym uważa, że nieratyfikowanie przez państwa członkowskie Unii tej 

drugiej konwencji szkodzi polityce Unii w dziedzinie praw człowieka i jej 

deklarowanemu zaangażowaniu na rzecz niepodzielności tych praw;” 

 
ust. 62 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „,aby prawa migrantów i uchodźców były wpisywane, 

jako osobny punkt, do porządku dziennego”  

część druga te słowa 

 
ust. 68 

część pierwsza „uznaje rolę i wkład społeczeństwa obywatelskiego w ramach dialogu 

politycznego;” 

część druga „podkreśla, jak ważne jest konsultowanie się ze społeczeństwem obywatelskim na 

temat wszelkich aspektów polityki zewnętrznej Unii, ze szczególnym 

uwzględnieniem pełnego udziału obywateli, przejrzystości i właściwego 

rozpowszechniania informacji na temat wszystkich aspektów polityki i wszystkich 

procesów związanych z migracją; przypomina potrzebę zwiększenia udziału 

organizacji kobiecych w rozwiązywaniu konfliktów na szczeblach decyzyjnych, a 

także potrzebę właściwego włączenia uchodźczyń, kobiet przesiedlonych i 

migrantek w podejmowanie decyzji ich dotyczących;” 

część trzecia „wzywa Komisję i ESDZ do wzmacniania zdolności krajowych instytucji ds. praw 

człowieka w państwach trzecich, aby mogły one zintensyfikować starania w zakresie 

ochrony praw migrantów oraz zwalczać nieludzkie i poniżające traktowanie oraz 

mowę nienawiści w stosunku do migrantów, jak wskazano w deklaracji belgradzkiej 

przyjętej przez 32 mediatorów i krajowe instytucje ds. praw człowieka;” 
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ust. 76 

część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje włączenie migracji do celów zrównoważonego 

rozwoju, a konkretnie do celu nr 10, który ustanawia ramy globalnej polityki 

rozwoju do 2030 r.; „przypomina, że państwa zobowiązały się do międzynarodowej 

współpracy w celu «zagwarantowania bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej 

migracji, przy pełnym poszanowaniu praw człowieka i humanitarnego traktowania 

migrantów niezależnie od ich statusu migrantów, uchodźców i wysiedleńców»; 

zauważa, że przymusowe wysiedlenie jest nie tylko kwestią z dziedziny 

humanitarnej, lecz również wyzwaniem w zakresie rozwoju, i że należy w związku z 

tym zapewnić lepszą koordynację między podmiotami działającymi w dziedzinie 

pomocy humanitarnej i pomocy rozwojowej;” 

część druga „uważa, że realizacja celów zrównoważonego rozwoju jest okazją, by wzmocnić 

podejście oparte na prawach człowieka w polityce azylowej i migracyjnej oraz by 

włączyć migrację do głównego nurtu strategii rozwojowych; wzywa społeczność 

międzynarodową do przyjęcia wymiernych wskaźników celów zrównoważonego 

rozwoju dotyczących migracji oraz do gromadzenia i publikowania 

zdezagregowanych danych o dostępie migrantów do godnych miejsc pracy, opieki 

zdrowotnej i edukacji, zwłaszcza w krajach rozwijających się będących krajami 

docelowymi, aby poprawić zarządzanie migracją;” 

 
ALDE: 

ust. 75 

część pierwsza „apeluje o redukcję długu zubożałych państw, aby pomóc im w rozwijaniu 

publicznych strategii politycznych gwarantujących poszanowanie praw człowieka;” 

część druga „nalega na ułatwienie wprowadzania rozwiązań na rzecz zrównoważonego poziomu 

zadłużenia, w tym norm odpowiedzialnego udzielania i zaciągania pożyczek, za 

pomocą wielostronnych ram prawnych dla procesów restrukturyzacji długu 

państwowego z myślą o zmniejszeniu ciężaru zadłużenia i uniknięciu 

niezrównoważonego poziomu zadłużenia, aby stworzyć warunki dla ochrony praw 

człowieka w długiej perspektywie;” 

 
ust. 81 

część pierwsza „podkreśla, że porozumienia z państwami trzecimi muszą skoncentrować wsparcie 

na radzeniu sobie z kryzysami społecznym, gospodarczym i politycznym 

prowadzącymi do migracji,” 

część druga „co przyczyniłoby się do ograniczenia przepływów migracyjnych do Unii 

Europejskiej;” 

 
GUE/NGL: 

motyw H 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „skuteczne mechanizmy monitorowania i 

kontrolowania wjazdów i wyjazdów cudzoziemców, a także” 

część druga te słowa 

 
motyw AD 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „ze strony migrantów, którzy muszą chcieć 

przystosować się do społeczeństwa przyjmującego, niekoniecznie rezygnując z 

ojczystej tożsamości kulturowej, a także zaangażowania” 

część druga te słowa 
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ust. 41 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „wspólne” oraz „wraz ze Stanami Zjednoczonymi i 

innymi partnerami międzynarodowymi”  

część druga te słowa 

 
ust. 88 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „oraz popiera wzmocnienie zarządzania granicami 

zewnętrznymi Unii” 

część druga te słowa 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

ust. 89 

część pierwsza „podkreśla, że przemyt migrantów jest związany z handlem ludźmi i stanowi 

zasadnicze naruszenie praw człowieka;” z wyjątkiem słów: „przemyt migrantów jest 

związany z” oraz „i” 

część druga „przemyt migrantów jest związany z” oraz „i” 

część trzecia „przypomina, że rozpoczęcie misji, takich jak EURONAVFOR MED, jest metodą 

konkretnej walki z przemytem migrantów; zwraca się do Unii o prowadzenie i 

zintensyfikowanie tego rodzaju operacji;” 
 

 

15. Odpowiedzialność przedsiębiorstw za poważne naruszenia praw człowieka w 

państwach trzecich 

Sprawozdanie: Ignazio Corrao (A8-0243/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 28 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 31 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 370, 315, 12 

głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 569, 54, 74 

 



P8_PV-PROV(2016)10-25(VOT)_PL.doc 24 PE 593.069 

Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

ust. 28 

część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje niewiążące inicjatywy sektora prywatnego na rzecz 

odpowiedzialnego zarządzania łańcuchami dostaw wprowadzone przez służby 

Komisji,”  

część druga „lecz podkreśla, że niewiążące inicjatywy sektora prywatnego same w sobie nie są 

wystarczające;  wzywa do pilnego wprowadzenia wiążących i możliwych do 

egzekwowania przepisów i powiązanych sankcji oraz niezależnych mechanizmów 

monitorowania;“ 

 
ust. 31 

część pierwsza „wzywa Komisję, aby jak najszybciej przedstawiła wniosek ustawodawczy w 

sprawie kontroli eksportu produktów podwójnego zastosowania,”  

część druga „ponieważ technologie tworzone przez europejskie przedsiębiorstwa w dalszym 

ciągu powodują łamanie praw człowieka na całym świecie;” 
 

 

16. Strategia UE na rzecz skroplonego gazu ziemnego i składowania gazu 

Sprawozdanie: András Gyürk (A8-0278/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Po ust. 2 2 ponad 76 

posłów 

gi + 353, 340, 6 

Ust. 3 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 557, 107, 28 

Ust. 5 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 10 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 527, 137, 35 

3 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 11 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 364, 321, 12 

Ust. 18 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 24 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3/gi + 507, 155, 33 

4/gi + 542, 101, 47 

5/gi + 495, 160, 33 

Ust. 25 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 27 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 327, 358, 11 

Ust. 29 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 629, 26, 43 

2/gi + 516, 142, 38 

Ust. 30 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 31 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 528, 98, 70 

Ust. 32 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 460, 198, 39 

Ust. 33 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 560, 109, 23 

Ust. 35 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 39 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 325, 369, 3 

Ust. 40 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 578, 108, 11 

2/gi + 337, 321, 28 

Ust. 46 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 560, 131, 4 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 49 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Po ust. 49 3 ponad 76 

posłów 

ge + 326, 306, 63 

Ust. 51 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 53 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 54 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 439, 199, 55 

Ust. 55 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 439, 184, 67 

Ust. 57 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 59 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 60 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 61 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 63 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 66 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

3/ge - 309, 358, 27 

Ust. 68 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 70 4 ponad 76 

posłów 

ge + 354, 333, 5 

ust. pierwotny 

tekst 

go ↓  

Ust. 71 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Po motywie A 1 ponad 76 

posłów 

ge + 347, 331, 15 

Motyw E ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw F ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw H ust. pierwotny 

tekst 

go +  

głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 415, 223, 55 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

Verts/ALE: ust. 29, 54, 55 

ECR: ust. 11 

S&D: ust. 11 popr. 2 

ENF: ust. 3 (część druga), 10 (część druga), 31, 32 (część druga), 33, 40, 46 (część druga), 

54, 55 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: ust. 11 

Verts/ALE: motywy E, F, H, ust. 27, 35, 49 

EFDD: ust. 51, 53, 63, 70, 71 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

Verts/ALE: 

ust. 5 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „dekarbonizacji, długoterminowego zrównoważenia 

gospodarki” 

część druga te słowa 
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ust. 18 

część pierwsza „podkreśla, że strategia powinna obejmować także wykorzystanie LNG jako 

alternatywy dla rozwoju gazowej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej na 

obszarach, gdzie obecnie nie jest to opłacalne;” 

część druga „zauważa, że małe instalacje LNG mogą stanowić optymalną infrastrukturę służącą 

większemu wykorzystaniu gazu ziemnego na obszarach, gdzie inwestycje w 

infrastrukturę gazowniczą są nieopłacalne, w tym większemu wykorzystaniu gazu 

do produkcji ciepła i ograniczenia tym samym tzw. niskiej emisji;” 

 
ust. 29 

część pierwsza „zauważa, że znalezienie racjonalnych pod względem kosztów i zrównoważonych 

pod względem środowiska rozwiązań powinno stanowić kluczową zasadę w dążeniu 

do optymalnej sytuacji w UE i regionach” 

część druga „oraz wzywa Komisję, państwa członkowskie i krajowe organy regulacyjne, by 

przeznaczyły ograniczone, dostępne zasoby na rozwój infrastruktury krytycznej, tak 

aby przyciągnąć inwestycje prywatne na rozwój infrastruktury LNG i połączeń 

międzysystemowych;” 

 
ust. 57 

część pierwsza „podkreśla, że przy planowaniu, budowie i wykorzystywaniu LNG, jak również 

podczas eksploatacji lokalnych rezerw i źródeł należy zapewnić jak najlepszą 

ochronę środowiska, a ponadto należy przestrzegać międzynarodowych norm pracy 

w zakresie BHP; podkreśla potrzebę poszerzania wiedzy na temat wpływu 

importowanego LNG na środowisko naturalne, klimat i społeczeństwo; przypomina 

o potrzebie angażowania społeczności lokalnych i posiłkowania się realistycznymi 

ocenami dotyczącymi zużycia, a w przypadku budowy – planowania nowej 

infrastruktury; podkreśla, że przejście na LNG oferuje szansę uniezależnienia 

transportu morskiego od węgla;” 

część druga „wzywa UE do zapewnienia wsparcia finansowego dla realizowanych w tym celu 

projektów europejskich;” 

 
ust. 59 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „CO2,” 

część druga to słowo 

 
ust. 60 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „pełne wdrożenie dyrektywy 2014/94/UE w sprawie 

paliw alternatywnych, w tym by utworzyły w sieci korytarzy TEN-T oraz w portach 

morskich i śródlądowych punkty uzupełniania LNG, które zastąpią bardziej 

zanieczyszczające paliwa konwencjonalne;  podkreśla jednak” 

część druga te słowa 

 
ust. 61 

część pierwsza „wzywa do rozwoju szlaków morskich, w szczególności w obrębie archipelagu 

Azorów, który ze względu na położenie geograficzne może służyć za kluczową 

stację paliw dla transatlantyckich szlaków transportu LNG; wzywa Komisję do 

udostępnienia funduszy wspierających europejskie projekty zmierzające w tym 

celu;” 

część druga „wzywa Komisję do udostępnienia funduszy wspierających europejskie projekty 

zmierzające w tym celu;” 
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ust. 68 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „nie tylko przyczynić się do osiągnięcia celów polityki 

klimatycznej, ale również” 

część druga te słowa 

 
S&D: 

ust. 27 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „priorytetowego traktowania”  

część druga te słowa 

 
ust. 39 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „podkreśla, że nie powinno to nakładać dodatkowych 

obciążeń na branżę” 

część druga te słowa 

 
ust. 40 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „stale”  

część druga te słowa 

 
EFDD: 

ust. 25 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „uważa, że taki rodzaj dobrowolnej koordynacji na 

szczeblu regionalnym jest bardzo efektywny i z zadowoleniem przyjmuje rolę 

Komisji jako pośredniczki przy tych uzgodnieniach;” 

część druga te słowa 

 
ENF: 

ust. 3 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „poprzez lepszą koordynację krajowych polityk 

energetycznych, budowę rzeczywistej unii energetycznej z jednolitym rynkiem 

energii oraz wspólną politykę energetyczną, a także” oraz „w związku z tym uważa, 

że dalsza integracja polityki energetycznej powinna służyć państwom 

członkowskim, zgodnie z dążeniami i międzynarodowymi zobowiązaniami UE, a 

także z ustalonymi celami, i nie powinna być sprzeczna z interesami państw 

członkowskich ani ich obywateli; popiera dążenie do kształtowania wspólnego 

stanowiska UE w wielostronnych instytucjach i ramach energetycznych;” 

część druga te słowa 

 
ust. 10 

część pierwsza „podkreśla, że trzeba bardziej zróżnicować i uelastycznić system gazowy UE,” 

część druga „a tym samym przyczynić się do osiągnięcia głównego celu unii energetycznej, 

jakim jest zapewnienie bezpiecznych, stabilnych i konkurencyjnych dostaw gazu; 

wzywa Komisję, aby opracowała strategię, która będzie miała na celu zmniejszenie 

uzależnienia UE od gazu w perspektywie długoterminowej i która będzie 

odzwierciedlać zobowiązanie UE do ograniczenia do roku 2050 emisji gazów 

cieplarnianych o 80–95 % poniżej poziomu z 1990 r.,” 

część trzecia „oraz podkreśla w związku z tym, że traktowanie efektywności energetycznej jako 

„pierwszej zasady” oraz stopniowe odchodzenie od dopłat do paliw kopalnych 

znacznie ograniczyłyby uzależnienie UE od importowanych paliw kopalnych;” 
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ust. 30 

część pierwsza „wyraża zaniepokojenie, że import gazu z Rosji był w 2015 r. o 7 % wyższy niż w 

2014 r. oraz że w 2015 r. 41 % gazu importowanego spoza UE pochodziło z Rosji;” 

część druga „podkreśla, że oprócz podnoszenia efektywności i upowszechniania energii ze 

źródeł odnawialnych LNG i magazynowanie gazu odgrywają kluczową rolę, jeśli 

chodzi o zmniejszanie uzależnienia od rosyjskiego gazu;” z wyjątkiem słów: 

„kluczową” oraz „jeśli chodzi o zmniejszanie uzależnienia od rosyjskiego gazu;” 

część trzecia te słowa 

 
ust. 32 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „– wbrew interesom europejskim –” 

część druga te słowa 

 
ust. 46 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „wspiera „Komisję, Europejską Służbę Działań 

Zewnętrznych i” oraz „w celu promowania opartego na zasadach, przejrzystego i 

dobrze funkcjonującego globalnego rynku gazu;” 

część druga te słowa 

 
Verts/ALE, ENF: 

ust. 24 

część pierwsza „podkreśla, że szersze wykorzystanie ukraińskiej pojemności magazynowej będzie 

możliwe wyłącznie wtedy, gdy na Ukrainie zagwarantowane będą odpowiednie, 

stabilne ramy handlowe i prawne oraz integralność infrastruktury dostaw, oraz pod 

warunkiem że zapewniony zostanie odpowiedni poziom gazowych połączeń 

międzysystemowych, aby energia mogła być swobodnie przesyłana przez granice 

bez fizycznych przeszkód; podkreśla ponadto, że gdy wkrótce dojdzie do 

ponownego ożywienia uzależnionego od gazu ukraińskiego sektora 

przemysłowego,”  

część druga „konieczny będzie import dodatkowych ilości gazu;” 

część trzecia „uważa, że”  

część czwarta „UE powinna wspierać Ukrainę w przechodzeniu z uzależnienia od rosyjskiego gazu 

ziemnego”  

część piąta „“na LNG“” 

 
Verts/ALE, S&D: 

ust. 66 

część pierwsza „wzywa Komisję i państwa członkowskie, by tworzyły zachęty do transportu LNG 

koleją, gdyż z jednej strony ograniczy to transport drogowy, a z drugiej strony 

przyczyni się do przyjaznego środowisku i bezpiecznego transportu paliwa 

zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju i charakteryzującego się niską 

zawartością substancji zanieczyszczających;” 

część druga „zrównoważonego rozwoju i charakteryzującego się niską zawartością substancji 

zanieczyszczających;” z wyjątkiem słów „zrównoważonego rozwoju i” 

część trzecia te słowa 
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17. W jaki sposób ujednolicić kontrole rybołówstwa w Europie 

Sprawozdanie: Isabelle Thomas (A8-0234/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 69 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 513, 148, 27 

Ust. 72 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 500, 133, 40 

głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 581, 59, 48 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ECR: ust. 69 (część druga), 72 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ECR: 

ust. 69 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „połowów w strefach przybrzeżnych i rybołówstwa 

rekreacyjnego” 

część druga te słowa 
 

 

18. Usprawnienie połączeń i poprawa dostępności infrastruktury transportowej w 

Europie Środkowo-Wschodniej 

Sprawozdanie: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016) 

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. 2 ust. pierwotny 

tekst 

gi - 129, 518, 41 

Ust. 22 ust. pierwotny 

tekst 

gi - 104, 545, 40 

Ust. 32 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 33 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 34 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 481, 147, 65 

Ust. 56 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 568, 84, 40 

Motyw E ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw G ust. pierwotny 

tekst 

gi - 117, 539, 37 

głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 532, 142, 16 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ECR: motyw G, ust. 2, 22 

Verts/ALE: motyw G, ust. 22, 34, 56 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

S&D, PPE: motyw G, ust. 2, 22 

Verts/ALE: motyw E, ust. 2, 32, 33 
 

 

19. Utworzenie unijnego mechanizmu dotyczącego demokracji, praworządności i 

praw podstawowych 

Sprawozdanie: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 1 1 ENF gi - 120, 543, 29 

4 GUE/NGL  -  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 3 5 GUE/NGL  -  

Po ust. 3 6 GUE/NGL gp   

1 -  

2 -  

Ust. 5 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 506, 161, 22 

Po ust. 6 7 GUE/NGL gp   

1 -  

2 -  

Ust. 11 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 518, 145, 25 

Ust. 20 tiret 1-3 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 478, 192, 17 

Ust. 20 tiret 4 2rev PPE ge + 352, 287, 48 

ust. pierwotny 

tekst 

gi ↓  

Ust. 20 tiret 5 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 480, 176, 29 

Ust. 20, po tiret 5 8 GUE/NGL  -  

Ust. 20 tiret 6-7 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 458, 205, 25 

Motyw N 3 GUE/NGL  -  

Załącznik, ostatnie 

umocowanie 

ust. pierwotny 

tekst 

go -  

głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 405, 171, 39 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ENF: poprawka 1, ust. 5, 11, 20 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: załącznik, ostatnie umocowanie 
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Wnioski o głosowanie podzielone 

ENF: 

poprawka 6 

część pierwsza „wyraża głębokie zaniepokojenie w związku z brakiem przejrzystości i 

demokratycznej rozliczalności, który cechuje Eurogrupę;” 

część druga „zaleca, aby Pakt UE na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych 

miał zastosowanie również do Eurogrupy;” 

 
poprawka 7 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „we wniosku w sprawie Paktu UE dotyczącego 

demokracji, praworządności i praw podstawowych” 

część druga te słowa 
 

Różne 

Jiří Maštálka wycofał swój podpis złożony pod poprawkami zgłoszonymi przez grupę GUE/NGL. 

 


