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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. Nigeria 

Projekty rezolucji: B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018, B8-
0053/2018 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0045/2018 

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

Po ust. 11 3 GUE/NGL  -  

Po ust. 15 2 Verts/ALE gi - 146, 409, 37 

4 GUE/NGL  -  

Po motywie V 1 Verts/ALE gi - 146, 430, 35 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0045/2018  PPE  ↓  

B8-0049/2018  ECR  ↓  

B8-0050/2018  S&D  ↓  

B8-0051/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0052/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0053/2018  ALDE  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

Verts/ALE: poprawki 1, 2 
 

 

2. Sprawy działaczy na rzecz praw człowieka Wu Gana, Xie Yanga, Lee Ming-cheha, 

Tashiego Wangchuka i mnicha tybetańskiego Choekyiego 

Projekty rezolucji: B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018, B8-0048/2018 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0043/2018 

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

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0043/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0044/2018  ECR  ↓  

B8-0046/2018  S&D  ↓  

B8-0047/2018  ALDE  ↓  

B8-0048/2018  PPE  ↓  

 

 

 

3. Demokratyczna Republika Konga 

Projekty rezolucji: B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-
0059/2018, B8-0060/2018 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0054/2018 

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

Po ust. 12 1 GUE/NGL ge + 318, 293, 9 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0054/2018  ECR  ↓  

B8-0055/2018  S&D  ↓  

B8-0056/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0057/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0058/2018  ALDE  ↓  

B8-0059/2018  EFDD  ↓  

B8-0060/2018  PPE  ↓  
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4. Traktat z Marrakeszu: ułatwienie dostępu do opublikowanych utworów osobom 

niewidomym, osobom niedowidzącym i osobom z innymi niepełnosprawnościami 

uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem *** 

Zalecenie: Max Andersson (A8-0400/2017) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 594, 8, 25 

 

 

 

5. Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich i w 

sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie 

uprowadzenia dziecka za granicę * 

Sprawozdanie: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 562, 16, 43 

 

 

6. Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w państwach 

członkowskich 

Sprawozdanie: Romana Tomc (A8-0406/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 1 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 387, 222, 16 

2/gi - 290, 325, 9 

3/gi + 340, 272, 8 

Ust. 3 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 7 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 586, 32, 15 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 9 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 12 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 485, 109, 36 

Ust. 15 ust. pierwotny 

tekst 

gi - 297, 305, 25 

Ust. 16 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 338, 285, 6 

3 +  

Ust. 21 1 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

gi - 269, 350, 13 

Ust. 24 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 349, 210, 75 

Ust. 26 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 573, 33, 26 

2 +  

Ust. 44 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 432, 165, 36 

Ust. 48 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Motyw A ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 292, 329, 0 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Motyw B ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/ge + 330, 231, 55 

2 -  

3 -  

4 -  

Motyw D ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw L ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 512, 50, 63 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL: ust. 7, 12 

S&D: poprawka 1, ust. 1, 15, 24, 44 

ENF: ust. 1, 26 (część pierwsza) 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: ust. 1, 15, 24, motyw B 

ALDE: ust. 44 

S&D: motyw L 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

motyw A 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „oraz późniejsza polityka wyrzeczeń” 

część druga te słowa 

 

GUE/NGL: 

ust. 3 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „uznaje, że niektóre państwa członkowskie pozostają w 

tyle we wdrażaniu niezbędnych reform strukturalnych;”, „drenażu mózgów wśród 

osób o wyższym wykształceniu” i „które mierzą się z problemem” 

część druga „uznaje, że niektóre państwa członkowskie pozostają w tyle we wdrażaniu 

niezbędnych reform strukturalnych;” 

część trzecia „drenażu mózgów wśród osób o wyższym wykształceniu” i „które mierzą się z 

problemem” 

 
motyw D 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „wytwarzają u nich poczucie izolacji i mogą wywołać 

«efekt naznaczenia»” 

część druga te słowa 



P8_PV(2018)01-18(VOT)_PL.docx 7 PE 616.992 

 

ALDE: 

ust. 9 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „globalnego”, „gospodarczego”, „rosnącą przewagę”, „i 

niepewnych” 

część druga „globalnego” i „gospodarczego” 

część trzecia „rosnącą przewagę” i „i niepewnych” 

 
ust. 48 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „wysokiej jakości” i „o niepewnym charakterze, gorzej 

opłacanych lub tymczasowych” 

część druga „wysokiej jakości”  

część trzecia „o niepewnym charakterze, gorzej opłacanych lub tymczasowych” 

 
motyw B 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „kryzysowe”, „w państwach dotkniętych kryzysem” i 

„już” 

część druga „kryzysowe” 

część trzecia „w państwach dotkniętych kryzysem” 

część czwarta „już” 

 

 

 

ENF: 

ust. 26 

część pierwsza „podkreśla, że stwierdzenie, czy środki z budżetu Inicjatywy na rzecz zatrudnienia 

ludzi młodych są należycie wydatkowane oraz czy ostateczny cel Inicjatywy na 

rzecz zatrudnienia ludzi młodych, jakim jest pomoc bezrobotnej młodzieży w 

trwałym wejściu na rynek pracy, jest możliwe jedynie wówczas, gdy działania są 

dokładnie i przejrzyście monitorowane na podstawie wiarygodnych i 

porównywalnych danych i gdy państwa członkowskie, które nie poczyniły 

postępów, zostaną potraktowane w bardziej ambitny sposób;” 

część druga „wzywa państwa członkowskie do pilnej poprawy monitorowania, 

sprawozdawczości i jakości danych oraz do zagwarantowania, że wiarygodne i 

porównywalne dane i dane liczbowe dotyczące obecnego wdrażania Inicjatywy na 

rzecz zatrudnienia ludzi młodych będą gromadzone i udostępniane terminowo i 

częściej, niż przewidują to wymogi w zakresie rocznych sprawozdań z wdrażania 

określone w art. 19 ust. 2 rozporządzenia w sprawie EFS;” 

 

ALDE, ENF: 

ust. 1 

część pierwsza „uważa, że gwarancja dla młodzieży musi być pierwszym krokiem w kierunku 

podejścia opartego na prawach uwzględniającego potrzeby ludzi młodych w 

zakresie zatrudnienia;” bez słów „w kierunku podejścia opartego na prawach” 

część druga „w kierunku podejścia opartego na prawach” 

część trzecia „przypomina, że na pracodawcach spoczywa obowiązek udziału w procesie 

zapewnienia młodzieży dostępnych programów szkoleń zawodowych, stanowisk 

najniższego szczebla oraz dobrej jakości staży;” 

 

GUE/NGL, S&D: 

ust. 16 
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część pierwsza „uważa, ze gwarancja dla młodzieży i Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych nie mogą zastąpić wykorzystania instrumentów makroekonomicznych i 

innych działań politycznych służących promowaniu zatrudnienia młodzieży; 

zauważa, że przy ocenie zarówno wdrażania, jak i skutków gwarancji dla młodzieży 

należy zawsze pamiętać o różnych uwarunkowaniach budżetowych i 

makroekonomicznych poszczególnych państw członkowskich;” 

część druga „uważa, że ważne jest opracowanie programu długofalowej reformy strukturalnej 

gwarancji dla młodzieży, jeżeli program ma zostać przedłużony;” 

część trzecia „wskazuje na wyraźną potrzebę skuteczniejszej koordynacji między różnymi 

państwami członkowskimi;” 
 

 

7. Wdrożenie dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i potrzeba 

reformy zawodów regulowanych 

Sprawozdanie: Nicola Danti (A8-0401/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 14 1 ALDE  -  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 490, 54, 38 

 


