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 ZAŁĄCZNIK 
 

WYNIKI GŁOSOWANIA 

Skróty i symbole 

+ przyjęto 

- odrzucono 

↓ bezprzedmiotowe 

w t 

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. Rosja, aresztowanie Aleksieja Nawalnego i innych demonstrantów 

Projekty rezolucji: B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-
0251/2017 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0245/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE) 

Przed ust. 1 4 GUE/NGL gi - 177, 290, 149 

Po ust. 10 1 Verts/ALE  w  

Po ust. 13 3 ECR ge - 249, 304, 71 

Po motywie G 2 ECR  -  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 494, 39, 91 

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0245/2017  ECR  ↓  

B8-0246/2017  S&D  ↓  

B8-0248/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0249/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0250/2017  ALDE  ↓  

B8-0251/2017  PPE  ↓  

Odroczone     284, 296, 22 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL: poprawka 4 

PPE: głosowanie końcowe (RC-B8-0245/2017) 
 

Różne: 

Ian Duncan jest również sygnatariuszem poprawki 1. 
 

 

2. Białoruś 

Projekty rezolucji: B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017, B8-
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0263/2017 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0253/2017 

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

Ust. 16 ust. t gp   

1 +  

2/gi + 500, 82, 48 

Motyw O ust. t go +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0253/2017  ECR  ↓  

B8-0256/2017  S&D  ↓  

B8-0258/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0259/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0261/2017  ALDE  ↓  

B8-0263/2017  PPE  ↓  

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

GUE/NGL: motyw O, ust. 16 (część druga) 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

GUE/NGL: 

ust. 16 

część pierwsza „wzywa Komisję do dokonania oceny, czy zapewnione są najwyższe normy 

bezpieczeństwa jądrowego w odniesieniu do obecnie budowanej elektrowni 

jądrowej w Ostrowcu” 

część druga „i czy gwarancja UE dla EBI nie byłaby ostatecznie wykorzystana do finansowania 

tego obiektu jądrowego na Białorusi, a także do dokonania oceny, czy taka 

gwarancja byłaby zgodna z sankcjami UE nałożonymi na Federację Rosyjską” 
 

 

3. Bangladesz, w tym małżeństwa dzieci 

Projekty rezolucji: B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-
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0262/2017, B8-0264/2017 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0252/2017 

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

Ust. 9 1 GUE/NGL gi + 372, 212, 45 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 ↓  

2 ↓  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 557, 23, 45 

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0252/2017  EFDD  ↓  

B8-0254/2017  S&D  ↓  

B8-0255/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0257/2017  ECR  ↓  

B8-0260/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0262/2017  ALDE  ↓  

B8-0264/2017  PPE  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

PPE: poprawka 1, głosowanie końcowe (RC-B8-0252/2017) 

GUE/NGL: poprawka 1 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ECR: 

ust. 9 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „dostępu do informacji na temat zdrowia seksualnego i 

reprodukcyjnego, pomocy i” 

część druga te słowa 
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4. Hurtowe rynki usług roamingu ***I 

Sprawozdanie: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wstępne porozumienie 

Wstępne porozumienie 21 komisja gi + 549, 27, 50 

Projekt aktu ustawodawczego* 

Całość tekstu 21 komisja  ↓  

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie łączne 

1-20 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). 
 

 

5. Państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania 

granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu: 

Ukraina ***I 

Sprawozdanie: Mariya Gabriel (A8-0274/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wniosek o odrzucenie wniosku Komisji 

Wniosek o odrzucenie 

wniosku Komisji 

2 EFDD gi - 85, 520, 23 

Wstępne porozumienie 

Wstępne porozumienie 1 komisja gi + 521, 75, 36 

Projekt aktu ustawodawczego* 

Całość tekstu 1 komisja  ↓  

Głosowanie: wniosek Komisji gi ↓  
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Wnioski o głosowanie imienne 

EFDD: poprawka 2 
 

* 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). 
 

 

6. Europejski Korpus Solidarności 

Projekt rezolucji: B8-0238/2017 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-0238/2017 (komisja CULT) 

Ust. 3 9 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

Ust. 6 10 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

Po ust. 6 1 GUE/NGL  -  

Ust. 7 11 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

Po ust. 14 śródtytuł 4 12 Verts/ALE,  

S&D 

ge + 336, 247, 39 

Ust. 15 13 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

Ust. 17 14 Verts/ALE,  

S&D 

 -  

Ust. 19 15 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

Ust. 20 16 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

Po ust. 20 17 Verts/ALE,  

S&D 

ge + 291, 273, 58 

18 Verts/ALE,  

S&D 

 -  

19 Verts/ALE,  

S&D 

 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 21 2 GUE/NGL  -  

Ust. 22 20 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

Po umocowaniu 5 4 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

5 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

Umocowanie 8 3 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

Po umocowaniu 9 6 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

7 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

Motyw E 8 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

 

7. Adekwatność ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA 

Projekty rezolucji: B8-0235/2017, B8-0244/2017 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-0235/2017 (komisja LIBE) 

Ust. 3 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 358, 245, 19 

Ust. 6 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 306, 312, 7 

Ust. 8 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2/ge + 419, 200, 6 

3 +  

Ust. 9 1 Verts/ALE ge - 295, 313, 15 

Ust. 10 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 363, 245, 17 

Ust. 11 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 345, 240, 37 

Ust. 12 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 363, 243, 19 

Ust. 14 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 16 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 356, 216, 54 

Ust. 17 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 356, 200, 66 

Po ust. 17 7 ALDE ge + 342, 277, 7 

Ust. 18 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 345, 204, 77 

Ust. 19 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 351, 215, 60 

Ust. 20 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 355, 255, 6 

Po ust. 20 2 Verts/ALE  +  

Ust. 21 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Po ust. 21 8 ALDE  +  

9 ALDE  +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 22 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 356, 239, 20 

Ust. 23 10 ALDE  +  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

Po ust. 23 3 Verts/ALE  ↓  

4 Verts/ALE  +  

Ust. 25 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 364, 239, 12 

Po ust. 25 5 Verts/ALE gi - 266, 340, 11 

Ust. 26 6 Verts/ALE gi - 157, 317, 143 

Ust. 30 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 350, 249, 5 

3 +  

Ust. 31 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 32 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 33 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 306, 240, 40 

Projekt rezolucji B8-0244/2017 (PPE, ECR) 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi ↓  
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Wnioski o głosowanie imienne 

PPE: B8-0235/2017 

 B8-0244/2017 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: ust. 10, 12, 14, 21, 22, 31, 32 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

Verts/ALE: 

ust. 6 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „z zadowoleniem” 

część druga te słowa 

 
 

PPE: 

ust. 3 

część pierwsza „zwraca uwagę, że w dniu 23 marca 2017 r. 1 893 organizacji amerykańskich 

przyłączyło się do Tarczy Prywatności UE-USA” 

część druga „ubolewa, że Tarcza Prywatności opiera się wyłącznie na dobrowolnej 

samocertyfikacji i dlatego też dotyczy tylko organizacji amerykańskich, które 

dobrowolnie poddały się certyfikacji, oraz że wskutek tego wiele przedsiębiorstw w 

ogóle nie podlega tej regulacji” 

 
ust. 8 

część pierwsza „ponawia apel do Komisji” 

część druga „o dążenie do wyjaśnienia statusu prawnego „pisemnych zapewnień” 

przedstawionych przez Stany Zjednoczone oraz” 

część trzecia „o zagwarantowanie, że wszelkie zobowiązania lub ustalenia na mocy Tarczy 

Prywatności zostaną utrzymane po objęciu władzy przez nową administrację w 

Stanach Zjednoczonych” 

 
ust. 20 

część pierwsza „wyraża ogromne zaniepokojenie niedawnymi doniesieniami o inwigilacji 

prowadzonej na zlecenie Agencji Bezpieczeństwa Narodowego Stanów 

Zjednoczonych (NSA) przez amerykańskiego dostawcę usług komunikacyjnych w 

odniesieniu do wszystkich wiadomości poczty elektronicznej docierających na jego 

serwery jeszcze w 2015 r., czyli rok po przyjęciu PPD-28 i podczas negocjacji nad 

Tarczą Prywatności UE-USA” 

część druga „nalega, aby Komisja dążyła do uzyskania od władz Stanów Zjednoczonych pełnych 

wyjaśnień i udostępniła uzyskane odpowiedzi Radzie, Parlamentowi i krajowym 

organom ochrony danych; postrzega to jako powód zdecydowanego podania w 

wątpliwość zapewnień ze strony ODNI; zdaje sobie sprawę, że Tarcza Prywatności 

UE-USA opiera się wyłącznie na rozporządzeniu PPD-28, które zostało wydane 

przez prezydenta i może zostać uchylone przez każdego przyszłego prezydenta bez 

zgody Kongresu” 
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ust. 30 

część pierwsza „wzywa Komisję, by podczas pierwszego wspólnego przeglądu rocznego 

przeprowadziła szczegółową i dogłębną analizę” 

część druga „wszystkich niedociągnięć i słabych punktów, o których mowa w niniejszej 

rezolucji, w rezolucji z dnia 26 maja 2016 r. w sprawie transatlantyckich 

przepływów danych, a także tych wskazanych przez grupę roboczą art. 29, EIOD 

oraz zainteresowane podmioty, a także poinformowała, jakie podjęto w związku z 

nimi działania, by zapewnić zgodność z Kartą oraz prawem unijnym,” 

część trzecia jak również by szczegółowo przeanalizowała, czy mechanizmy i zabezpieczenia 

wskazane w gwarancjach i wyjaśnieniach administracji USA są skuteczne i 

wykonalne” 

 
ust. 33 

część pierwsza „wzywa unijne organy ochrony danych, by nadzorowały funkcjonowanie Tarczy 

Prywatności UE-USA oraz wykonywały swe uprawnienia,” 

część druga „w tym zawieszenie lub ostateczny zakaz przekazywania danych osobowych 

organizacjom w ramach Tarczy Prywatności UE-USA, jeżeli są zdania, że nie 

zapewniono podstawowego prawa do prywatności oraz ochrony danych osobowych 

unijnych podmiotów danych” 

 

Vert/ALE, PPE: 

ust. 23 

część pierwsza „przypomina swą rezolucję z dnia 26 maja 2016 r., w której stwierdza, że rzecznik 

powołany przez amerykański departament stanu nie jest w wystarczającym stopniu 

niezależny i nie posiada skutecznych uprawnień do wykonywania swych 

obowiązków oraz gwarantowania obywatelom UE skutecznych środków 

odwoławczych” 

część druga „zauważa, że zgodnie z oświadczeniami i zapewnieniami rządu Stanów 

Zjednoczonych rzecznik jest niezależny od służb wywiadowczych USA, wolny od 

wszelkich niewłaściwych nacisków, które wpływałyby na jego funkcje, oraz 

współpracuje z innymi niezależnymi organami nadzorczymi uprawnionymi do 

nadzorowania Wspólnoty Wywiadów Stanów Zjednoczonych (Intelligence 

Community)” 

część trzecia „jest ponadto ogólnie zaniepokojony faktem, że osoba, której prawo do ochrony 

danych zostało naruszone, może tylko wnioskować o uzyskanie informacji i 

usunięcie danych bądź wstrzymanie ich dalszego przetwarzania, ale nie przysługuje 

jej prawo do odszkodowania” 

 
 


