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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. Sytuacja w zakresie praw człowieka i demokracji w Nikaragui – sprawa Franciski 

Ramírez 

Projekty rezolucji: B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017, B8-
0169/2017 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0156/2017  

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

Przed ust. 1 1 GUE/NGL  -  

Ust. 8 2 GUE/NGL ge - 245, 331, 57 

Ust. 10 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0156/2017  PPE  ↓  

B8-0158/2017  EFDD  ↓  

B8-0160/2017  ECR  ↓  

B8-0163/2017  ALDE  ↓  

B8-0168/2017  S&D  ↓  

B8-0169/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Wnioski o głosowanie podzielone 

GUE/NGL: 

ust. 10 

część pierwsza „zauważa, że w świetle układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską a krajami 

Ameryki Środkowej należy przypomnieć Nikaragui o konieczności przestrzegania 

zasad praworządności i demokracji oraz praw człowieka, których broni i które 

wspiera UE” 

część druga „apeluje do UE o monitorowanie sytuacji, a w razie potrzeby o przeanalizowanie 

potencjalnie niezbędnych działań” 
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2. Egzekucje w Kuwejcie i Bahrajnie 

Projekty rezolucji: B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-

0162/2017, B8-0165/2017 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0150/2017  

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

Ust. 2 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Po ust. 7 5 GUE/NGL gp   

1 -  

2 -  

6 GUE/NGL gp   

1/ge + 346, 250, 37 

2 -  

Ust. 8 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Po ust. 8 7 Verts/ALE  +  

Po ust. 9 1 S&D  +  

2 S&D ge + 355, 252, 32 

Umocowanie 17 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw C 8 Verts/ALE ge + 308, 265, 68 

Po motywie C 3 GUE/NGL  -  

Motyw E ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Po motywie J 4 GUE/NGL  -  

głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0150/2017  PPE  ↓  

B8-0151/2017  ECR  ↓  

B8-0154/2017  EFDD  ↓  

B8-0155/2017  ALDE  ↓  

B8-0161/2017  S&D  ↓  

B8-0162/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0165/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: motyw 17 ust. 2 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

S&D: 

poprawka 5 

część pierwsza „apeluje o wszczęcie międzynarodowego dochodzenia w sprawie sytuacji bidunów 

w Kuwejcie; podkreśla, że pozbawienie obywatelstwa jest sprzeczne z prawem 

międzynarodowym, a w szczególności z art. 15 Powszechnej deklaracji praw 

człowieka, który stanowi, że „każdy człowiek ma prawo do posiadania 

obywatelstwa” i że „nie wolno nikogo pozbawiać [go] samowolnie”; 

część druga „apeluje do władz kuwejckich, aby jak najszybciej zastosowały się do konwencji 

międzynarodowych w zakresie bezpaństwowości i obywatelstwa; potępia również 

systematyczne stosowanie odbierania obywatelstwa w Bahrajnie, w tym w 

przypadku obrońców praw człowieka, i apeluje do władz Bahrajnu, aby 

niezwłocznie położyły kres tej praktyce i wdrożyły konwencje międzynarodowe w 

tej dziedzinie;” 

 
poprawka 6 

część pierwsza „ponownie stwierdza, że działania europejskich przedsiębiorstw prowadzących 

działalność w państwach trzecich powinny być w pełni zgodne z 

międzynarodowymi standardami w dziedzinie praw człowieka;” 

część druga „apeluje o natychmiastowe zawieszenie wszystkich umów dotyczących handlu 

bronią zawartych z Kuwejtem i Bahrajnem;” 
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PPE: 

motyw E 

część pierwsza „mając na uwadze, że według OHCHR egzekucji dokonano z poważnym 

pogwałceniem standardów sprawiedliwego procesu; mając na uwadze, że o zamach 

bombowy w Manamie w 2014 r., w którym śmierć poniosło wiele osób, w tym 

trzech funkcjonariuszy policji, oskarżono trzech mężczyzn;” 

część druga „mając jednak na uwadze, że według doniesień wszystkich trzech torturowano, aby 

wymusić przyznanie się do winy, które następnie posłużyło za główny dowód do ich 

skazania;” 

część trzecia „mając na uwadze, że mężczyzn tych pozbawiono obywatelstwa, odmówiono im 

dostępu do adwokata, a egzekucję wykonano w niecały tydzień po wydaniu wyroku, 

nie udzielając zawczasu żadnych informacji rodzinie i nie dając możliwości 

wystąpienia o ułaskawienie;” 

 
ust. 8 

część pierwsza „apeluje do ESDZ i państw członkowskich o interwencję u rządu Bahrajnu i 

wezwanie go do uwolnienia Nabila Radżaba oraz wszystkich innych osób 

przetrzymywanych wyłącznie z powodu pokojowego korzystania z prawa do 

wolności słowa i zgromadzeń, a także o nakłonienie rządu Bahrajnu do zaprzestania 

nadmiernego używania siły wobec demonstrantów lub praktyki arbitralnego 

pozbawiania obywatelstwa,” 

część druga „jak miało to miejsce w przypadku duchowego przywódcy Al-Wefaq szejka Isy 

Kasima;” 
 

 

 

3. Gwatemala, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka 

Projekty rezolucji: B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-
0166/2017, B8-0167/2017 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0152/2017  

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

Po ust. 9 1 GUE/NGL  -  

Po ust. 10 2 GUE/NGL  -  

Ust. 12 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 351, 278, 5 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)    
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0152/2017  PPE  ↓  

B8-0153/2017  EFDD  ↓  

B8-0157/2017  ECR  ↓  

B8-0159/2017  ALDE  ↓  

B8-0164/2017  S&D  ↓  

B8-0166/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0167/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: ust. 12 
 

Inne 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0152/2017 podpisał również Hans-Olaf Henkel (grupa ECR). 
 

 

 

  



P8_PV(2017)02-16(VOT)_PL.docx 7 PE 600.408 

 

4. Zwalczanie terroryzmu 

Sprawozdanie: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wstępne porozumienie 

Wstępne porozumienie 101 komisja Gi   498, 114, 29 

Wspólne oświadczenie 113 komisja      

Projekt aktu ustawodawczego * 

Całość tekstu 101 komisja  ↓  

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie łączne 

4-5 

7-50 

52-60 

62-64 

67-100 

komisja  ↓  

Art. 3 ust. 1 lit. b 51= 

104= 

komisja 

Verts/ALE 

 ↓  

Art. 3 ust. 2 lit. d 105 Verts/ALE  ↓  

Art. 5 ust. 1 110= GUE/NGL  ↓  

106rev Verts/ALE  ↓  

61 komisja  ↓  

101oc komisja gp   

1/gi ↓  

2/gi ↓  

Art. 9 107s= 

111s= 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 ↓  

65 komisja  ↓  

101oc komisja Gi ↓  

Art. 10 108s= 

112s= 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 ↓  

101oc komisja Gi ↓  



P8_PV(2017)02-16(VOT)_PL.docx 8 PE 600.408 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

66 komisja  ↓  

Po art. 21 101oc komisja  ↓  

109 Verts/ALE  ↓  

Motyw 4 101oc komisja  ↓  

6 komisja  ↓  

102 ENF gi ↓  

Po motywie 6 103 Verts/ALE  ↓  

Głosowanie: wniosek Komisji Gi ↓  

Projekt rezolucji ustawodawczej 

Po ust. 1 113 komisja  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL, Verts/ALE: poprawka 101oc (art. 5 ust. 1), poprawka 101oc (art. 9, 10) 

ENF: poprawka 102 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

GUE/NGL, Verts/ALE: 

poprawka 101oc (art. 5 ust. 1) 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „lub pośrednio, na przykład poprzez pochwalanie aktów 

terrorystycznych” 

część druga te słowa 
 

Różne 

Do projektu rezolucji ustawodawczej wprowadzono poprawki 1–3. 

* Grupa polityczna lub posłowie w liczbie osiągającej co najmniej niski próg mogą zaproponować 

przejście do głosowania nad poprawkami do projektu aktu ustawodawczego. Parlament 

przeprowadza głosowanie nad tą ewentualną propozycją (art. 59 ust. 3 i 4 Regulaminu). 
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5. Wzmocnienie kontroli z użyciem odpowiednich baz danych na granicach 

zewnętrznych ***I 

Sprawozdanie: Monica Macovei (A8-0218/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wstępne porozumienie 

Wstępne porozumienie 30 komisja Gi + 469, 120, 42 

Projekt aktu ustawodawczego * 

Całość tekstu 30 komisja  ↓  

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie łączne 

2-29 komisja  ↓  

Motyw 1 31 ENF gi ↓  

1 komisja  ↓  

30cp komisja  ↓  

Głosowanie: wniosek Komisji Gi ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ENF: poprawka 31 
 

Inne 

* Grupa polityczna lub posłowie w liczbie osiągającej co najmniej niski próg mogą zaproponować 

przejście do głosowania nad poprawkami do projektu aktu ustawodawczego. Parlament 

przeprowadza głosowanie nad tą ewentualną propozycją (art. 59 ust. 3 i 4 Regulaminu). 
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6. Ewentualne zmiany i dostosowania w obecnej strukturze instytucjonalnej Unii 

Europejskiej 

Sprawozdanie: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Zastępczy projekt 

rezolucji 

3 ENF gi - 58, 524, 56 

Ust. 18 ust. pierwotny 

tekst 

gi - 187, 449, 6 

Ust. 21 10 sprawozdawca gi + 346, 264, 28 

4 ponad 76 

posłów 

gi ↓  

Po ust. 21 5 ponad 76 

posłów 

gi   310, 308, 20 

Ust. 29 8 sprawozdawca gi + 441, 143, 56 

Po ust. 31 6 ponad 76 

posłów 

gi ↓  

Ust. 52 ust. pierwotny 

tekst 

go    

Ust. 53 ust. pierwotny 

tekst 

gi   459, 142, 34 

Ust. 59 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi - 106, 512, 22 

2/gi ↓  

Ust. 66 2 sprawozdawca  +  

Umocowanie 6 1 sprawozdawca  +  

Motyw A 7= 

9= 

sprawozdawca 

ponad 76 

posłów 

 +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) 

(komisja AFCO) 

gi   283, 269, 83 
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Wnioski o głosowanie imienne 

Verts/ALE: poprawki 4, 5, 6, 8 

ENF: poprawka 3 

EFDD: poprawki 8, 10, ust. 18 

posłowie: ust. 53, 59 

GUE/NGL: poprawka 10 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

posłowie ust. 18, 52, 53 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

posłowie: 

ust. 59 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „można by jednak rozważyć zastosowanie rozwiązania, 

w którym uwzględniane byłyby tylko głosy posłów wybranych w krajach strefy 

euro, zaś głosy posłów i przedstawicieli państw członkowskich spoza strefy euro 

byłyby uważane za niewiążące głosy doradcze w celu zachowania wyjątkowej 

organizacji instytucjonalnej;” 

część druga te słowa 
 

 

7. Poprawa funkcjonowania Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału 

Traktatu z Lizbony 

Sprawozdanie: Mercedes Bresso i Elmar Brok (A8-0386/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Zastępczy projekt 

rezolucji 

1 ENF gi - 53, 567, 14 

Ust. 7 25 S&D, PPE gi   370, 228, 42 

Ust. 31 26 S&D, PPE  +  

Ust. 32 27s S&D, PPE Gi + 530, 73, 29 

Ust. 40 28 S&D, PPE  +  

Ust. 53 29 S&D, PPE  +  

Ust. 58 30s S&D, PPE gi + 599, 25, 16 

Ust. 61 31 S&D, PPE gi + 465, 111, 60 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 62 32s S&D, PPE gi + 617, 18, 8 

Ust. 65 33 S&D, PPE gi + 443, 167, 31 

Ust. 67 34s S&D, PPE gi + 567, 55, 17 

Ust. 71 35 S&D, PPE  +  

Ust. 73 36s S&D, PPE  +  

Ust. 74 37 S&D, PPE  +  

Ust. 85 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi - 181, 435, 22 

Ust. 95 38 S&D, PPE  +  

Ust. 97 39 S&D, PPE       

Ust. 116 ust. pierwotny 

tekst 

gi   396, 209, 33 

Ust. 121 ust. pierwotny 

tekst 

gi   375, 242, 23 

Ust. 131 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 421, 187, 28 

Ust. 134 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 403, 191, 40 

Ust. 137 ust. pierwotny 

tekst 

gi   423, 200, 15 

Po umocowaniu 13 21 S&D, PPE     

Motyw V 22 S&D, PPE     

Motyw AH 23 S&D, PPE     

Motyw AU 24s S&D, PPE     

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) 

(komisja AFCO) 

gi   329, 223, 83 
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Wnioski o głosowanie imienne 

EFFD: poprawki 30, 32, ust. 121, 131, 134, 137 

Verts/ALE: poprawki 25, 27, 31, 33, 34 

ENF: poprawka 1 

Posłowie: ust. 85 (część druga), ust. 116, 121, 131, 134, 137 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

Posłowie: ust. 116, 121, 131, 134, 137 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

Posłowie: 

ust. 85 

część pierwsza „przypomina, że współpraca międzyparlamentarna nie powinna prowadzić do 

powołania nowego organu parlamentarnego czy nowej instytucji, gdyż euro jest 

walutą UE, a Parlament Europejski jest parlamentem UE; przypomina, że UGW 

została utworzona przez Unię, a jej obywatele są bezpośrednio reprezentowani na 

szczeblu unijnym przez Parlament, który musi znaleźć i móc wprowadzić w życie 

sposoby na zapewnienie parlamentarnej rozliczalności demokratycznej decyzji 

podejmowanych w odniesieniu do strefy euro;” 

część druga „sugeruje inspirowanie się doświadczeniami z przeszłości w celu zróżnicowania 

zaangażowania w proces decyzyjny i przypomina np. status berlińskich członków 

niemieckiego Bundesratu przed zjednoczeniem, którzy mieli prawo do udziału w 

głosowaniach, ale których głosy nie były brane pod uwagę;” 
 

Inne 

Poprawki 2–20 wykreślono. 
 

 

8. Możliwości budżetowe strefy euro 

Sprawozdanie: Reimer Böge i Pervenche Berès (A8-0038/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Zastępczy projekt 

rezolucji 

1 GUE/NGL  -  

Zastępczy projekt 

rezolucji 

2 ENF gi - 70, 552, 16 

Zastępczy projekt 

rezolucji 

3 EFDD gi - 61, 536, 39 

Ust. 1 pkt ii filar 3 

akapit 2 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1    

2/ge   334, 272, 33 

Ust. 1 pkt iii ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1    



P8_PV(2017)02-16(VOT)_PL.docx 14 PE 600.408 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2/ge   307, 306, 20 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) 

(komisja BUDG, komisja ECON) 

gi   304, 255, 68 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFDD: poprawka 3 

ENF: poprawka 2 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

Posłowie: 

ust. 1 pkt iii filar 3 akapit 2 

część pierwsza „W przypadku wstrząsów symetrycznych spowodowanych brakiem popytu 

wewnętrznego sama polityka pieniężna nie jest w stanie pobudzić wzrostu 

gospodarczego, szczególnie w kontekście zerowej granicy nominalnych stóp 

procentowych.” 

część druga „Budżet strefy euro powinien być wystarczająco duży, by móc zaradzić tym 

asymetrycznym wstrząsom poprzez finansowanie inwestycji zmierzających do 

agregacji popytu i pełnego zatrudnienia zgodnie z art. 3 TUE.” 

 
ust. 1 pkt iii 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów:„Stanowisko przewodniczącego Eurogrupy mogłoby 

zostać połączone ze stanowiskiem komisarza ds. spraw gospodarczych i 

finansowych i w takim przypadku przewodniczący Komisji powinien mianować 

tego komisarza wiceprzewodniczącym Komisji.” 

część druga te słowa 
 

 

9. Przepisy prawa cywilnego dotyczące robotyki 

Sprawozdanie: Mady Delvaux (A8-0005/2017) (do przyjęcia projektu rezolucji wymagana większość 
kwalifikowana) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 1 9 EFDD gi   102, 495, 29 

Ust. 2 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1    

2/gi   412, 202, 14 

Ust. 3 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi   550, 78, 5 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 12 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1    

2    

Śródtytuł (przed ust. 

15) 

ust. pierwotny 

tekst 

go    

Ust. 16 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 17 ust. pierwotny 

tekst 

go    

Ust. 20 1 ALDE     

Ust. 32 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1    

2/gi   501, 120, 10 

Śródtytuł 15 (przed 

ust. 36) 

5= 

10= 

ponad 38 

posłów 

EFDD 

gi   125, 485, 24 

Ust. 36 6= 

11= 

ponad 38 

posłów 

EFDD 

gi - 119, 476, 33 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1    

2/gi   456, 143, 30 

Ust. 42 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1    

2/gi   517, 74, 35 

Ust. 44 7= 

12= 

ponad 38 

posłów 

EFDD 

gi - 112, 504, 10 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi   582, 34, 4 



P8_PV(2017)02-16(VOT)_PL.docx 16 PE 600.408 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2/gi - 286, 328, 8 

Ust. 56 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2    

Ust. 59 lit. f 8s= 

13s= 

ponad 38 

posłów 

EFDD 

gi - 285, 313, 20 

Ust. 59 lit. g ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Ust. 67 ust. pierwotny 

tekst 

go    

Załącznik (pod 

śródtytułem 2) 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1    

2    

Załącznik (śródtytuł 9) ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1    

2    

Załącznik (pod 

śródtytułem 9) 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi   606, 12, 2 

2/gi   550, 58, 3 

3/gi + 507, 70, 35 

4/gi   515, 68, 31 

Po umocowaniu 4 2 S&D     

Motyw A ust. pierwotny 

tekst 

go    

Motyw G ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1    

2/gi   501, 109, 8 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Motyw I ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi   550, 62, 3 

2/gi   594, 13, 6 

Motyw J ust. pierwotny 

tekst 

gi   511, 95, 13 

Motyw K ust. pierwotny 

tekst 

gi - 288, 302, 22 

Motyw L ust. pierwotny 

tekst 

gi   309, 301, 9 

Motyw M ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1    

2    

Motyw Q ust. pierwotny 

tekst 

go    

Motyw U ust. pierwotny 

tekst 

go    

Motyw V ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1    

2    

Po motywie W 3 S&D     

Motyw X ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw Z ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1    

2    

3    



P8_PV(2017)02-16(VOT)_PL.docx 18 PE 600.408 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Motyw AB ust. pierwotny 

tekst 

gi   452, 131, 30 

Motyw AC ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi   556, 42, 7 

2/gi   433, 170, 7 

Motyw AD ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1    

2/gi   451, 138, 20 

Motyw AF ust. pierwotny 

tekst 

gi   547, 45, 16 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi   396, 123, 85 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFDD: poprawki 7, 9, 10, 11, 12, 13, 44, motywy J, K, ust. 44 

ENF: motywy AC, AF, poprawki 5–9, ust. 2 (druga część) 

S&D: poprawka 7=12, motywy K, L, AB, ust. 44 (część druga), załącznik (pod 

śródtytułem 9), motyw G (część druga), motywy I, AD (część druga), ust. 3 (część 

druga), 32 (część druga), 36 (część druga), 42 (część druga) 

PPE: ust. 44 (część druga) 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ALDE: motywy A, K, L, Q, U, X, AB, śródtytuł przed ust. 15, ust. 16, 17, 59 f), 59 g), 67 

PPE: ust. 59 g), motywy K, L 

ENF: motyw A 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ALDE: 

motyw G 

część pierwsza „mając na uwadze, że w perspektywie długoterminowej obecna tendencja do 

projektowania inteligentnych i autonomicznych maszyn, które można szkolić i które 

potrafią samodzielnie podejmować decyzje” 

część druga „niesie ze sobą nie tylko obietnicę korzyści gospodarczych, lecz także wiele obaw 

dotyczących ich bezpośredniego i pośredniego wpływu na całe społeczeństwo;” 

 
motyw I 

część pierwsza „mając na uwadze, że istnieje również konieczność oceny zmian gospodarczych i 

wpływu na zatrudnienie w wyniku rozwoju robotyki i uczenia maszynowego;” 

część druga „mając na uwadze, że pomimo bezspornych zalet robotyka niesie ze sobą ryzyko 

zmian na rynku pracy oraz wiąże się z koniecznością refleksji nad przyszłością 

edukacji, zatrudnienia i polityki społecznej;” 
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motyw M 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa „zdecydowanie” 

część druga to słowo 

 
motyw V 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „gdyż odzwierciedlają nieodłączne wartości europejskie 

i powszechne wartości humanistyczne, jakimi charakteryzuje się wkład Europy w 

społeczeństwo;” 

część druga te słowa 

 
motyw Z 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „nie tylko” i „ale także – dzięki rozwojowi pewnych 

cech autonomii i zdolności poznawczych, np. zdolności uczenia się poprzez 

doświadczenia i zdolności podejmowania quasi-niezależnych decyzji – 

przypominają one coraz bardziej podmioty, które wchodzą w interakcje z 

otoczeniem i są zdolne do zmieniania go w sposób istotny;” 

część druga „nie tylko” 

część trzecia „ale także – dzięki rozwojowi pewnych cech autonomii i zdolności poznawczych, 

np. zdolności uczenia się poprzez doświadczenia i zdolności podejmowania quasi-

niezależnych decyzji – przypominają one coraz bardziej podmioty, które wchodzą w 

interakcje z otoczeniem i są zdolne do zmieniania go w sposób istotny;” 

 
motyw AC 

część pierwsza „mając wreszcie na uwadze, że z autonomią robotów wiąże się kwestia ich natury w 

świetle obowiązujących kategorii prawnych” 

część druga „oraz tego, czy powinna zostać stworzona nowa kategoria o specyficznych dla niej 

cechach i implikacjach;” 

 
motyw AD 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „na zasadzie ryzyka” 

część druga to słowo 

 
ust. 3 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „, a nie zastępowaniu” 

część druga te słowa 

 
ust. 12 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa „wszystkich” 

część druga to słowo 

 
ust. 32 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „uważa, że zastąpienie człowieka robotem może 

odczłowieczyć czynności opiekuńcze, z drugiej strony” 

część druga te słowa 
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ust. 36 

część pierwsza „odnotowuje ogromny postęp i dalszy potencjał robotyki w dziedzinie naprawiania 

uszkodzonych organów lub funkcji ciała ludzkiego i kompensowania ich pracy, ale 

również złożone kwestie związane w szczególności z możliwością usprawnienia 

organizmu ludzkiego, ponieważ roboty medyczne, a w szczególności systemy 

cyberfizyczne (CPS), mogą zmienić rozumienie przez nas pojęcia zdrowego 

organizmu ludzkiego, ponieważ mogą być użytkowane bezpośrednio na organizmie 

ludzkim lub mogą być do niego wszczepiane;” 

część druga „podkreśla znaczenie pilnego stworzenia posiadających odpowiednie zasoby 

kadrowe komisji etycznych ds. zastosowania robotów w szpitalach oraz innych 

placówkach opieki zdrowotnej, których zadaniem byłoby rozważenie 

niecodziennych i złożonych problemów etycznych dotyczących kwestii 

wpływających na leczenie pacjentów i opiekę nad nimi, a także znalezienie 

rozwiązań tych problemów; wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby 

opracowały wytyczne mające pomóc w stworzeniu oraz funkcjonowaniu takich 

komisji;” 

 
ust. 42 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „większej liczby kobiet” 

część druga te słowa 

 
ust. 56 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „przynajmniej na obecnym etapie” 

część druga te słowa 

 
załącznik (pod śródtytułem 2 „Rejestracja inteligentnych robotów”) 

część pierwsza „Do celów identyfikowalności, a także aby ułatwić wdrażanie dalszych zaleceń, 

należy wprowadzić system rejestracji zaawansowanych robotów oparty na 

uzgodnionych kryteriach klasyfikacji robotów. Ten system rejestracji oraz rejestr 

powinny mieć charakter ogólnounijny i obejmować rynek wewnętrzny” 

część druga „ a za jego prowadzenie mogłaby być odpowiedzialna unijna agencja ds. robotyki i 

sztucznej inteligencji, o ile takowa zostanie utworzona.” 

 
załącznik (śródtytuł 9) 

część pierwsza „Naukowcy prowadzący badania w dziedzinie robotyki powinni postępować 

zgodnie z najwyższymi standardami etyki i profesjonalizmu” 

część druga „oraz przestrzegać następujących zasad:” 
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załącznik (pod śródtytułem 9) 

część pierwsza „przynoszenia korzyści – roboty powinny służyć najlepszemu interesowi 

człowieka;” 

część druga „nieszkodliwości – zasada „po pierwsze nie szkodzić”, zgodnie z którą roboty nie 

powinny krzywdzić ludzi;” 

część trzecia „autonomii – zdolność do podjęcia świadomej, niewymuszonej decyzji na temat 

zasad interakcji z robotami;” 

część czwarta „sprawiedliwości – sprawiedliwe rozłożenie korzyści związanych z robotyką, a w 

szczególności przystępność cenowa robotów do opieki domowej i opieki 

zdrowotnej,” 

 

ALDE, ENF: 

ust. 2 

część pierwsza „uważa, że w przypadkach, gdy jest to istotne i konieczne w odniesieniu do danej 

kategorii robotów, należy wprowadzić kompleksowy unijny system rejestracji 

zaawansowanych robotów na rynku wewnętrznym UE i wzywa Komisję do 

określenia kryteriów klasyfikacji robotów, które będą musiały być rejestrowane;” 

część druga „w tym kontekście wzywa Komisję do zbadania, czy pożądane jest, by systemem 

rejestracji i rejestrem zarządzała specjalna europejska agencja robotyki i sztucznej 

inteligencji;” 

 

ALDE, PPE: 

ust. 44 

część pierwsza „podkreśla znaczenie przewidywania zmian w społeczeństwie, z uwzględnieniem 

wpływu rozwoju i stosowania robotyki i sztucznej inteligencji na zatrudnienie; 

zwraca się do Komisji o przeanalizowanie różnych możliwych scenariuszy i ich 

wpływu na rentowność systemów zabezpieczeń społecznych państw 

członkowskich;” 

część druga „uważa, że należy rozpocząć powszechną debatę na temat nowych modeli 

zatrudnienia i stabilności naszych systemów podatkowych i socjalnych w oparciu o 

istnienie wystarczającego dochodu, w tym ewentualnego wprowadzenia 

podstawowego wynagrodzenia bazowego;” 
 

Różne: 

Albert Deß, Peter Liese, Teresa Jiménez-Becerril Barrio i Luis de Grandes Pascual wycofali swoje 

podpisy pod poprawkami 4, 5, 6, 7 i 8. 

Helga Stevens, Ulrike Trebesius i Sander Loones również podpisali się pod poprawkami 4, 5, 6, 7 i 8. 

Poprawka 4 stała się bezprzedmiotowa, ponieważ liczba popierających ją posłów spadła poniżej progu 

38 posłów. 
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10. Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania w chmurze 

Sprawozdanie: Jerzy Buzek (A8-0006/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Zastępczy projekt 

rezolucji 

1 ENF gi - 39, 536, 6 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) 

(komisja ITRE) 

gi   444, 93, 50 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ENF: poprawka 1 
 

 

11. Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego – maksymalizowanie 

wkładu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 

Sprawozdanie: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: rezolucja 

(całość tekstu) 

gi   493, 53, 40 

 

 

 

12. Europejska strategia w dziedzinie lotnictwa 

Sprawozdanie: Pavel Telička (A8-0021/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 1 4 Verts/ALE gi - 118, 432, 11 

Ust. 5 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 444, 102, 15 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Po ust. 9 1 GUE/NGL gi - 129, 409, 21 

Ust. 11 5 Verts/ALE gi - 99, 435, 24 

Ust. 12 6 Verts/ALE gi + 101, 436, 18 

Po ust. 15 2 GUE/NGL gi - 120, 417, 14 

Ust. 29 7 Verts/ALE gi - 132, 398, 4 

Ust. 40 ust. pierwotny 

tekst 

gi   497, 52, 4 

Ust. 41 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi   494, 51, 6 

2/gi   438, 98, 15 

Po ust. 41 3 GUE/NGL gi   144, 396, 4 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi   397, 99, 49 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

Verts/ALE: poprawki 4, 5, 6, 7 

ENF: ust. 5 (część druga), 40, 41 

GUE/NGL: poprawki 1, 2, 3 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ENF: 

ust. 5 

część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący przeglądu rozporządzenia 

868/2004, w którym podjęto kwestię stosowanych obecnie nieuczciwych praktyk, 

takich jak niedopuszczalna pomoc państwa, która nie jest ani właściwa, ani 

skuteczna, przez co sprawozdanie rzuca światło na poważne obawy dotyczące 

potencjalnych zakłóceń konkurencji na mocy zasad europejskich;” 

część druga „podkreśla jednak, że ani niedopuszczalne tendencje protekcjonistyczne, ani środki 

na rzecz zapewnienia uczciwej konkurencji nie mogą zagwarantować same w sobie 

konkurencyjności unijnego sektora lotnictwa;” 

 
ust. 41 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „a także zwraca się do Komisji o podejmowanie w razie 

konieczności działań regulacyjnych;” 

część druga te słowa 
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13. Opóźnione wdrażanie programów operacyjnych w ramach europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych - wpływ na politykę spójności i dalsze działania 

Projekt rezolucji: B8-0149/2017 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji (B8-0149/2017)  

(komisja REGI) 

Ust. 3 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1    

2/gi  378, 129, 8 

Ust. 8 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 9 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 333, 132, 43 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFDD: ust. 3 (część druga), ust. 9 (część druga) 

 
Wnioski o głosowanie podzielone 

Verts/ALE: 

ust. 8 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „w tym dodatkowych form elastyczności, takich jak 

elastyczność priorytetów i programów operacyjnych na wniosek właściwych 

organów zarządzających” 

część druga te słowa 
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EFDD: 

ust. 3 

część pierwsza „podkreśla, że z powodu tych opóźnień we wdrażaniu wykorzystanie instrumentów 

finansowych w ramach programów operacyjnych europejskich funduszów 

strukturalnych i inwestycyjnych może zwiększyć już istniejące ryzyko niskich 

wskaźników wypłat, nadmiernego wyposażenia kapitałowego, niemożności 

przyciągnięcia zadowalających poziomów kapitału prywatnego, niskiego efektu 

dźwigni oraz problemów z odnawialnością; zauważa, że potrzebne są dalsze 

wyjaśnienia i działania w celu osiągnięcia w państwach członkowskich równego 

poziomu zdolności do pracy z instrumentami finansowymi jako dźwignią, a ponadto 

wzywa państwa członkowskie do zrównoważonego korzystania z tych 

wprowadzonych przez Komisję i EBI instrumentów;” 

część druga „przypomina też o możliwości łączenia finansowania z europejskich funduszów 

strukturalnych i inwestycyjnych i Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji 

Strategicznych (EFIS) w celu zrekompensowania spadku inwestycji, szczególnie w 

sektorach, które w największym stopniu mogą pobudzać wzrost gospodarczy i 

zatrudnienie;” 

 
ust. 9 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne,” 

część druga te słowa 
 


