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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. Zimbabwe, sprawa pastora Evana Mawarire 

Projekty rezolucji: B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0191/2017  

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

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0191/2017  ECR  ↓  

B8-0194/2017  S&D  ↓  

B8-0196/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0200/2017  ALDE  ↓  

B8-0224/2017  PPE  ↓  
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2. Ukraińscy więźniowie polityczni w Rosji oraz sytuacja na Krymie 

Projekty rezolucji: B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0190/2017 

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

Ust. 19 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 451, 73, 86 

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0190/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0192/2017  ECR  ↓  

B8-0195/2017  S&D  ↓  

B8-0198/2017  ALDE  ↓  

B8-0221/2017  PPE  ↓  

 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

PPE: Głosowanie końcowe RC-B8-0190/2017 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

S&D: ust. 19 
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3. Filipiny, sprawa senator Leili M. De Limy 

Projekty rezolucji: B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-
0225/2017, B8-0226/2017 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0193/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, 

EFDD) 

Ust. 6 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 12 1 GUE/NGL  +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0193/2017  ECR  ↓  

B8-0197/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0199/2017  EFDD  ↓  

B8-0222/2017  S&D  ↓  

B8-0223/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0225/2017  ALDE  ↓  

B8-0226/2017  PPE  ↓  

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ECR: ust. 6 
 

 

4. Priorytety UE na sesje UNHRC w 2017 r. 

Projekty rezolucji: B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-
0188/2017, B8-0189/2017 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0183/2017  

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

Ust. 12 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2 +  

3 +  

4 +  

Ust. 15 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 23 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 25 1 Verts/ALE gi - 197, 371, 50 

Ust. 27 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0183/2017  PPE  ↓  

B8-0184/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0185/2017  EFDD  ↓  

B8-0186/2017  ALDE  ↓  

B8-0187/2017  S&D  ↓  

B8-0188/2017  ECR  ↓  

B8-0189/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

Verts/ALE: poprawka 1 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ECR: ust. 15 
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Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

ust. 27 

część pierwsza „wzywa UE do współpracy z partnerami z myślą o wdrożeniu Wytycznych ONZ 

dotyczących biznesu i praw człowieka, w tym również środków zachęcających 

więcej państw do przyjmowania krajowych planów działań i angażowania się w 

prace grup roboczych ONZ i Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka 

(OHCHR);” 

część druga „ponawia swój apel do wszystkich państw, w tym do UE, o aktywne i 

konstruktywne zaangażowanie w jak najszybsze wypracowanie prawnie wiążącego 

instrumentu, który w międzynarodowym prawie z zakresu praw człowieka ureguluje 

działalność transnarodowych korporacji i innych przedsiębiorstw w celu 

zapobiegania naruszeniom praw człowieka, prowadzenia dochodzeń w przypadku 

wystąpienia naruszeń praw człowieka, zaskarżania i udzielenia dostępu do środków 

odwoławczych, niezależnie od tego, gdzie naruszenia praw człowieka mają 

miejsce;” 

 

PPE, ECR 

ust. 12 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „tożsamości płciowej”, „i orientacji seksualnej” oraz 

„w tym w działalność nowego niezależnego eksperta ds. ochrony przed przemocą i 

dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową;” 

część druga „tożsamości płciowej” 

część trzecia „i orientacji seksualnej” 

część czwarta „w tym w działalność nowego niezależnego eksperta ds. ochrony przed przemocą i 

dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową;” 

 
ust. 23 

część pierwsza „wzywa UE do dalszego propagowania równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz 

do aktywnego wspierania prac Jednostki Narodów Zjednoczonych ds. Równości Płci 

i Uwłasnowolnienia Kobiet (UN Women) i inicjatyw służących uwzględnianiu 

problematyki płci w jej działalności i programach; wzywa do kontynuacji środków 

wsparcia służących wzmocnieniu pozycji kobiet i dziewcząt oraz do 

wyeliminowania wszelkiej przemocy i dyskryminacji wobec kobiet i dziewcząt, w 

tym przemocy ze względu na płeć; zdecydowanie domaga się, by UE propagowała 

inicjatywy międzyregionalne na rzecz wspierania, ochrony i przestrzegania praw 

kobiet” 

część druga „by dążyła do pełnej i skutecznej realizacji pekińskiej platformy działania oraz 

programu działania Międzynarodowej Konferencji na temat Ludności i Rozwoju” 

część trzecia „i by w tym kontekście nadal działała na rzecz zapewnienia praw seksualnych i 

reprodukcyjnych;” 
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5. Należyta staranność w łańcuchu dostaw importerów minerałów i metali 

pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 

***I 

Sprawozdanie: Iuliu Winkler (A8-0141/2015) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wstępne porozumienie 156 komisja gi + 558, 17, 45 

Oświadczenia 157 komisja  +  

 

Różne: 

W dniu 20 maja 2015 r. sprawozdanie odesłano do komisji w celu negocjacji 

międzyinstytucjonalnych. 
 

 

 

6. Unijne ramy gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w 

sektorze rybołówstwa ***I 

Sprawozdanie: Marco Affronte (A8-0150/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wstępne porozumienie 

Wstępne porozumienie 118 komisja gi + 535, 38, 48 

Projekt aktu ustawodawczego * 

Całość tekstu 118 komisja  ↓  

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie łączne 

1-117 komisja  ↓  

Głosowanie: wniosek Komisji gi ↓  

 

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

przejście do głosowania nad poprawką do projektu aktu ustawodawczego. Parlament przeprowadza 

głosowanie nad tą ewentualną propozycją (art. 59 ust. 3 i 4 Regulaminu). 
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7. Skutki konstytucyjne, prawne i instytucjonalne wspólnej polityki bezpieczeństwa i 

obrony: możliwości oferowane przez traktat z Lizbony 

Sprawozdanie: Michael Gahler, Esteban González Pons (A8-0042/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Po umocowaniu 13 1 sprawozdawcy  +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 360, 212, 48 

 

 

 

8. Zintegrowana polityka Unii Europejskiej wobec Arktyki 

Sprawozdanie: Urmas Paet, Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 13 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 334, 265, 20 

2/gi - 183, 414, 20 

Ust. 14 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 561, 43, 15 

2/gi + 301, 289, 27 

3/gi + 386, 212, 21 

Ust. 41 1 ponad 76 

posłów 

 -  

ust. pierwotny 

tekst 

gi - 187, 287, 148 

Po ust. 56 2 ponad 76 

posłów 

 +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 483, 100, 37 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

Verts/ALE: ust. 13, 14, 41 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ponad 76 posłów ust. 13, 41 
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Wnioski o głosowanie podzielone 

ponad 76 posłów 

ust. 13 

część pierwsza „wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia zakazu stosowania dopłat do 

paliw kopalnych, które obniżają koszty produkcji energii z paliw kopalnych, w celu 

zniechęcenia do eksploatacji źródeł paliw kopalnych i stosowania paliw kopalnych;” 

część druga „wzywa Komisję i państwa członkowskie do podejmowania działań na forach 

międzynarodowych w kierunku wprowadzenia w przyszłości całkowitego zakazu 

wydobycia ropy naftowej i gazu w Arktyce, aby osiągnąć cele gospodarki 

niskoemisyjnej;” 

 
ust. 14 

część pierwsza „wzywa UE do propagowania na szczeblu międzynarodowym ścisłych 

zapobiegawczych norm regulacyjnych w obszarze ochrony środowiska i 

bezpieczeństwa w odniesieniu do poszukiwania, badania i eksploatacji złóż ropy;” 

część druga „wzywa do wprowadzenia zakazu odwiertów w poszukiwaniu ropy na pokrytych 

lodem wodach Arktyki w UE i EOG” 

część trzecia „oraz apeluje do UE o propagowanie porównywalnych norm zapobiegawczych w 

Radzie Arktycznej i dla państw arktycznych;” 
 

 

9. Sprawozdanie Komisji za rok 2016 dotyczące Czarnogóry 

Sprawozdanie: Charles Tannock (A8-0050/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 1 10 ENF  -  

Ust. 3 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3/ge - 264, 278, 70 

4 +  

Ust. 5 6 GUE/NGL  -  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 15 7 GUE/NGL  -  

Ust. 17 4 S&D, 

Verts/ALE 

ge + 311, 234, 61 

Ust. 32 1 Verts/ALE  +  

Ust. 34 2 Verts/ALE  -  

Ust. 36 8 GUE/NGL  -  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 40 9s GUE/NGL  -  

3 Verts/ALE ge - 288, 302, 21 

Motyw A 5 GUE/NGL  -  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 471, 98, 41 

 

Wnioski o głosowanie podzielone 

EFDD: 

ust. 3 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: (nie dotyczy wersji polskiej), „część” i „przez 

podmioty zewnętrzne” 

część druga (nie dotyczy wersji polskiej) 

część trzecia „część” 

część czwarta „przez podmioty zewnętrzne” 

 
ust. 5 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „przez Rosję” 

część druga te słowa 

 
ust. 36 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „w tym do decyzji Rady (WPZiB) 2016/1671, 

potwierdzającej unijne środki ograniczające wobec Rosji” 

część druga te słowa 
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10. e-Demokracja w Unii Europejskiej: potencjał i wyzwania 

Sprawozdanie: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 16 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 414, 156, 16 

Ust. 20 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 314, 271, 9 

Ust. 23 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 350, 235, 4 

Ust. 27 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 317, 249, 20 

Ust. 32 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 38 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 39 1 ponad 76 

posłów 

 -  

Ust. 41 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 299, 285, 6 

Ust. 43 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw A ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Motyw G ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 459, 53, 47 

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ponad 76 posłów ust. 16, 23, 27, 43 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ponad 76 posłów 

ust. 20 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „za pośrednictwem wydzielonych i aktywizujących 

narzędzi umożliwiających dostęp do wszystkich dokumentów zawartych w dossier 

parlamentarnych;” 

część druga te słowa 

 
ust. 32 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „zaleca ponadto Komisji skupienie się na 

rozwiązaniach o charakterze otwartym, które można z łatwością rozszerzyć na cały 

jednolity rynek cyfrowy;” 

część druga te słowa 

 
ust. 38 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „wzywa grupy polityczne w Parlamencie Europejskim 

oraz europejskie partie polityczne do propagowania debaty publicznej i e-

uczestnictwa obywateli;” 

część druga te słowa 

 
ust. 41 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „w tym celu sugeruje dokonanie oceny możliwości 

zmian w statucie europejskich partii politycznych w celu uwzględnienia i 

promowania e-uczestnictwa” 

część druga te słowa 

 
motyw A 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „gdyż obywatele odwracają się od politycznych 

procesów decyzyjnych, a także istnieje coraz większe ryzyko niezadowolenia 

społeczeństwa z polityki;” 

część druga te słowa 

 
motyw G 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa: „zobojętnienie” 

część druga to słowo 

 


