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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. Zmiana unijnego kodeksu celnego w odniesieniu do towarów, które czasowo 

opuściły obszar celny Unii drogą morską lub powietrzną ***I 

Sprawozdanie: Maria Grapini (A8-0329/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie Gi + 621, 20, 2 

 

 

 

2. Data rozpoczęcia stosowania: dokumenty zawierające kluczowe informacje 

dotyczące detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych 

produktów inwestycyjnych ***I 

Sprawozdanie: Pervenche Berès (A8-0356/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie Gi + 561, 9, 75 

 

 

3. Umowa między Unią Europejską a Republiką Kiribati dotycząca zniesienia wiz 

krótkoterminowych *** 

Zalecenie: Mariya Gabriel (A8-0334/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: 

wyrażenie zgody 

Gi + 567, 51, 24 

 

 

 

4. Umowa między Unią Europejską a Wyspami Salomona dotycząca zniesienia wiz 

krótkoterminowych *** 

Zalecenie: Mariya Gabriel (A8-0336/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: 

wyrażenie zgody 

Gi + 562, 53, 27 
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5. Umowa między Unią Europejską a Mikronezją dotycząca zniesienia wiz 

krótkoterminowych *** 

Zalecenie: Mariya Gabriel (A8-0337/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: 

wyrażenie zgody 

Gi + 565, 52, 28 

 

 

 

6. Umowa między Unią Europejską a Tuvalu dotycząca zniesienia wiz 

krótkoterminowych *** 

Zalecenie: Mariya Gabriel (A8-0333/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: 

wyrażenie zgody 

Gi + 564, 52, 27 

 

 

 

7. Umowa między Unią Europejską a Republiką Wysp Marshalla dotycząca 

zniesienia wiz krótkoterminowych *** 

Zalecenie: Mariya Gabriel (A8-0335/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: 

wyrażenie zgody 

Gi + 560, 53, 27 

 

 

8. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej: ocena 

Sprawozdanie: Salvatore Cicu (A8-0341/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie Gi + 589, 13, 42 
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9. Opinia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zgodności z Traktatami umowy 

między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w sprawie ochrony 

informacji osobowych powiązanych z zapobieganiem przestępstwom, ich 

śledzeniem, wykrywaniem i ściganiem 

Projekty rezolucji: B8-1304/2016, B8-1305/2016 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-1304/2016 

(GUE/NGL) 

Głosowanie: rezolucja 

(całość tekstu) 

Gi - 165, 442, 36 

Projekt rezolucji B8-1305/2016 

(ALDE) 

Głosowanie: rezolucja 

(całość tekstu) 

Gi - 206, 394, 42 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

PPE: głosowanie końcowe (B8-1304/2016), (B8-1305/2016) 
 

Różne 

Projekt rezolucji B8-1305/2016 podpisała również Nathalie Griesbeck (grupa ALDE). 
 

 

10. Umowa między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a UE w sprawie ochrony 

informacji osobowych powiązanych z zapobieganiem przestępstwom, ich 

śledzeniem, wykrywaniem i ściganiem *** 

Zalecenie: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: 

wyrażenie zgody 

Gi + 481, 75, 88 
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11. Wstępna Umowa o partnerstwie gospodarczym UE/Ghana *** 

Zalecenie: Christofer Fjellner (A8-0328/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: 

wyrażenie zgody 

Gi + 375, 220, 46 

 

 

 

12. Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2016 r. 

Sprawozdanie: José Manuel Fernandes (A8-0347/2016) (wymagana większość kwalifikowana) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: rezolucja 

(całość tekstu) 

Gi + 530, 83, 32 

 

 

 

13. Projekt budżetu korygującego nr 4 do budżetu ogólnego na rok 2016: Aktualizacja 

środków w celu uwzględnienia ostatnich wydarzeń w dziedzinie migracji i 

bezpieczeństwa, obniżenia środków na płatności i środków na zobowiązania 

Sprawozdanie: José Manuel Fernandes (A8-0350/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 3 ust. pierwotny 

tekst 

Gi + 531, 94, 15 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) Gi + 520, 53, 67 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ENF: ust. 3 
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14. Projekt budżetu korygującego nr 5/2016 - wykonanie decyzji w sprawie zasobów 

własnych 

Sprawozdanie: José Manuel Fernandes (A8-0348/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Motyw A 1 GUE/NGL Gi - 76, 522, 46 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) Gi + 530, 83, 29 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL: poprawka 1 
 

 

15. Uruchomienie Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Niemcom 

Sprawozdanie: Monika Hohlmeier (A8-0352/2016) (wymagana większość kwalifikowana i 3/5 
oddanych głosów) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: rezolucja 

(całość tekstu) 

Gi + 592, 9, 43 

 

 

 

16. Projekt budżetu korygującego nr 6 do budżetu ogólnego na 2016 r. towarzyszący 

wnioskowi dotyczącemu uruchomienia Funduszu Solidarności UE w celu 

udzielenia pomocy Niemcom 

Sprawozdanie: José Manuel Fernandes (A8-0349/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Motyw C ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) Gi + 590, 25, 29 
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Wnioski o głosowanie podzielone 

ECR: 

motyw C 

część pierwsza „mając na uwadze, że Fundusz Solidarności Unii Europejskiej jest specjalnym 

instrumentem określonym w rozporządzeniu w sprawie WRF,” 

część druga „a odpowiednie środki na zobowiązania oraz środki na płatności należy ująć w 

budżecie poza pułapami przyjętymi w WRF;” 
 

 

17. Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2017 r. 

Sprawozdanie: Jens Geier (A8-0346/2016) (wymagana większość kwalifikowana) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Po umocowaniu 6 1 GUE/NGL Gi - 133, 455, 50 

Motyw A 2 GUE/NGL Gi - 94, 500, 48 

Po motywie A 3 GUE/NGL Gi - 87, 514, 42 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) Gi + 508, 89, 45 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL: poprawki 1, 2, 3 
 

 

18. Uruchomienie instrumentu elastyczności do celów finansowania natychmiastowych 

środków budżetowych z myślą o reagowaniu na obecny kryzys związany z 

migrantami, uchodźcami i bezpieczeństwem 

Sprawozdanie: Jens Geier (A8-0351/2016) (wymagana większość kwalifikowana i 3/5 oddanych 
głosów) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 2 ust. pierwotny 

tekst 

Gi + 560, 61, 18 

Ust. 4 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 5 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) Gi + 526, 70, 44 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ENF: ust. 2 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ECR: ust. 5 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ECR: 

ust. 4 

część pierwsza „przypomina, że uruchomienie tego instrumentu, zgodnie z art. 11 rozporządzenia w 

sprawie WRF, kolejny raz świadczy o istotnej potrzebie zwiększenia elastyczności 

budżetu Unii,” 

część druga „jak również przypomina swoje stanowisko wyrażone w ramach śródokresowego 

przeglądu / śródokresowej rewizji WRF, iż należy zwiększyć roczną kwotę 

instrumentu elastyczności do 2 mld EUR;” 
 

 

19. Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia 

środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2017 r. 

Sprawozdanie: Patricija Šulin (A8-0323/2016) (wymagana większość kwalifikowana i 3/5 oddanych 

głosów) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie Gi + 610, 24, 7 

 

 

20. Procedura budżetowa na rok 2017: tekst wspólny 

Sprawozdanie: Jens Geier i Indrek Tarand (A8-0353/2016) (wymagana większość kwalifikowana do 
odrzucenia tekstu wspólnego) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Tekst wspólny Gi + 438, 194, 7 
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Różne 

Rezolucja ustawodawcza zawiera ust. 3 (nowy) w brzmieniu: 

„3. zauważa, że poziom zatrudnienia w Parlamencie był jedną z głównych kwestii w trakcie 

niniejszego postępowania pojednawczego; przypomina, że w oparciu o nieformalną umowę każda 

z obydwu instytucji władzy budżetowej ma wyłączną właściwość w odniesieniu do swojej sekcji 

budżetu; przypomina również swoją polityczną decyzję dotyczącą wyłączenia grup politycznych z 

zamierzonego celu redukcji zatrudnienia o 5 %, co podkreślono w jego rezolucjach dotyczących 

budżetu na lata 2014, 2015, 2016 i 2017; oceni wpływ decyzji budżetowych na funkcjonowanie 

instytucji;” 
 

 

21. Sytuacja we Włoszech po trzęsieniach ziemi 

Projekty rezolucji: B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-

1291/2016, B8-1294/2016, B8-1296/2016 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji grupy politycznej 

B8-1284/2016  ENF  -  

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-1285/2016  

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

Ust. 6 ust. pierwotny 

tekst 

Gi + 526, 52, 39 

Ust. 7 2 ECR Gi - 158, 446, 32 

ust. pierwotny 

tekst 

Gi + 354, 246, 33 

Po ust. 8 1 GUE/NGL Gi + 347, 263, 22 

Ust. 13 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-1285/2016  PPE  ↓  

B8-1286/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1288/2016  S&D  ↓  

B8-1289/2016  EFDD  ↓  

B8-1291/2016  ECR  ↓  

B8-1294/2016  ALDE  ↓  

B8-1296/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL: ust. 6 popr. 1 

EFDD: ust. 7 

ECR: poprawka 2 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ALDE, PPE: ust. 7 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ECR: 

ust. 13 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „zauważa w tym kontekście, że częściowe 

uwzględnienie w budżecie rocznego przydziału środków finansowych na FSUE, 

przewidziane w proponowanym „rozporządzeniu zbiorczym”, mogłoby pomóc 

przyśpieszyć uruchamianie procedury w przyszłości”, „ponadto” i „w kontekście 

ewentualnych przyszłych reform” 

część druga te słowa 
 

Różne 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-1285/2016 podpisał również Dario Tamburrano (grupa ALDE). 
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22. Deklaracje komisarzy o braku konfliktu interesów – wytyczne 

Sprawozdanie: Pascal Durand (A8-0315/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 28 lit. g) 1 ponad 76 

posłów 

Gi + 623, 3, 5 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) Gi + 615, 5, 6 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

Verts/ALE: poprawka 1 
 

 

23. Odpowiedzialność, odszkodowania i zabezpieczenia finansowe w odniesieniu do 

działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach 

morskich 

Sprawozdanie: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 8 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 19 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 342, 285, 6 

Ust. 20 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 349, 280, 4 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) Gi + 506, 106, 15 
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Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

ust. 8 

część pierwsza „jest zdania, że należy ustanowić surowe zasady odpowiedzialności za awarie 

występujące podczas działalności na obszarach morskich, aby ułatwić dostęp do 

wymiaru sprawiedliwości ofiarom (zarówno osobom prawnym, jak i fizycznym), 

które ucierpiały w wyniku awarii na obszarach morskich, ponieważ może to 

stanowić zachętę dla operatorów prowadzących działalność na obszarach morskich 

do właściwego zarządzania ryzykiem w trakcie realizowanych działań;” 

część druga „uważa, że należy unikać limitów odpowiedzialności finansowej;” 

 
ust. 19 

część pierwsza „wzywa Komisję do zachęcenia państw członkowskich do opracowania 

instrumentów zabezpieczenia finansowego dotyczących odszkodowań tradycyjnych 

roszczeń wynikających z ogólnych lub uwarunkowanych transportem incydentów w 

ramach działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na 

obszarach morskich, w tym w przypadku niewypłacalności; uważa, że mogłoby to 

ograniczyć przenoszenie odpowiedzialności operatorów za przypadkowe 

zanieczyszczenie na skarb państwa, który musiałby ponieść koszty odszkodowań, 

jeśli przepisy nie zostałyby zmienione;” 

część druga „uważa że w związku z powyższym należy rozważyć ustanowienie funduszu 

unijnego tworzonego z opłat wnoszonych przez sektor morskiej działalności 

wydobywczej;” 

 
ust. 20 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „wyraża jednak ubolewanie, że zakres dyrektywy w 

sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne nie obejmuje całej działalności 

objętej dyrektywą w sprawie bezpieczeństwa działalności na obszarach morskich; 

ponadto wyraża ubolewanie, że definicje przestępstw oraz minimalnych sankcji 

związanych z naruszeniem zasad bezpieczeństwa w działalności na obszarach 

morskich nie są zharmonizowane w UE;” 

część druga te słowa 
 

 

  



P8_PV(2016)12-01(VOT)_PL.docx 13 PE 595.928 

 

24. Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga 

Projekty rezolucji: B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-

1320/2016, B8-1324/2016 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-1310/2016  

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

Po ust. 4 1 Verts/ALE  -  

2 Verts/ALE Gi - 145, 454, 31 

Ust. 7 3 Verts/ALE  -  

Po ust. 7 4 Verts/ALE  -  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-1310/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1313/2016  EFDD  ↓  

B8-1315/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1316/2016  ECR  ↓  

B8-1319/2016  PPE  ↓  

B8-1320/2016  ALDE  ↓  

B8-1324/2016  S&D  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

Verts/ALE: poprawka 2 
 

Różne 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-1310/2016 podpisała również Barbara Lochbihler (grupa 

Verts/ALE). 
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25. Dostęp do energii w krajach rozwijających się 

Projekt rezolucji: B8-1227/2016 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-1227/2016 

(komisja DEVE) 

Po ust. 1 2 GUE/NGL Gi - 186, 411, 30 

Ust. 4 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 347, 261, 16 

Po ust. 4 3 Verts/ALE  -  

Ust. 11 4 Verts/ALE Gi + 562, 11, 59 

Ust. 12 5 Verts/ALE ge + 354, 272, 5 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 ↓  

2 ↓  

Ust. 14 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 396, 226, 7 

Ust. 15 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 16 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 345, 269, 15 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Umocowanie 8 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Po umocowaniu 11 6 S&D  +  

Motyw B 1 GUE/NGL Gi - 244, 332, 54 

Motyw K ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 373, 242, 9 

Motyw O ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw P ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw X ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw Z ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

Verts/ALE: poprawka 4 

GUE/NGL: poprawki 1, 2 

S&D: ust. 16 (część druga) 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

GUE/NGL: motyw X 

PPE: umocowanie 8, motywy K, O, P i Z, ust. 4 i 16 
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Wnioski o głosowanie podzielone 

S&D: 

ust. 16 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „do stopniowego wycofywania dotacji na paliwa 

kopalne i zachęca do” i „uwolnionych w ten sposób” 

część druga te słowa 

 

GUE/NGL: 

ust. 15 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „wykorzystywanie instrumentów łączonych, jeżeli 

stanowi to” 

część druga te słowa 

 

PPE: 

ust. 12 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „zauważa zwłaszcza, że rozwój wytwarzania energii z 

biomasy stwarza nowe zagrożenia, np. w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, 

bezpieczeństwa własności gruntów, wylesiania i degradacji gruntów;” 

część druga te słowa 

 
ust. 14 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „wzywa UE i państwa członkowskie do zapewnienia 

wsparcia i pomocy technicznej w celu wdrożenia planu działania dotyczącego 

inicjatywy „Afrykańskiego korytarza czystej energii”, która w zamierzeniu ma 

doprowadzić do zaspokojenia połowy całkowitego zapotrzebowania na energię z 

ekologicznych, rodzimych, opłacalnych i odnawialnych źródeł do 2030 r., co 

pozwoliłoby zmniejszyć ilość emisji dwutlenku węgla;” 

część druga te słowa 
 

 

26. Stosowanie postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty 

Sprawozdanie: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: rezolucja 

(całość tekstu) 

Gi + 568, 43, 8 

 


