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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. Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Republiką 

Libańską, określająca warunki uczestnictwa Republiki Libańskiej w partnerstwie 

w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) *** 

Zalecenie: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: 

wyrażenie zgody 

gi + 628, 27, 22 

 

 

 

2. Protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową 

przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią 

Europejską a Republiką Mauritiusu *** 

Zalecenie: Norica Nicolai (A8-0053/2018) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: 

wyrażenie zgody 

gi + 618, 49, 15 

 

 

 

3. Porozumienie między UE a Norwegią w sprawie dodatkowych preferencji 

w handlu produktami rolnymi *** 

Zalecenie: Tiziana Beghin (A8-0126/2018) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: 

wyrażenie zgody 

gi + 652, 10, 22 

 

 

 

4. Europejska strategia na rzecz promowania roślin wysokobiałkowych 

Sprawozdanie: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 542, 33, 109 
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5. Włączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności 

związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do 

ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 ***I 

Sprawozdanie: Norbert Lins (A8-0262/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wstępne porozumienie 

Wstępne porozumienie 66 komisja gi + 574, 79, 32 

 

 

6. Roczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu wywiązania się ze 

zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego ***I 

Sprawozdanie: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wstępne porozumienie 

Wstępne porozumienie 67 komisja gi + 343, 172, 170 

 

 

7. Status i finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji 

politycznych ***I 

Sprawozdanie: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wstępne porozumienie 

Wstępne porozumienie 17 komisja gi + 561, 89, 36 

Projekt aktu ustawodawczego 

Całość tekstu 17oc komisja  ↓  

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie łączne 

1-6                

9-16 

komisja  ↓  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Artykuł 1 – akapit 1 – 

punkt 1 

Rozporządzenie (UE, 

Euratom) nr 

1141/2014 

Artykuł 3 – ustęp 1 – 

litera b – akapit 1 

19 EFDD gi ↓  

Artykuł 1 – akapit 1 – 

punkt 2 

Rozporządzenie (UE, 

Euratom) nr 

1141/2014 

Artykuł 17 – ustęp 4 

23s EFDD gi ↓  

Artykuł 1 – akapit 1 – 

punkt 4 

Rozporządzenie (UE, 

Euratom) nr 

1141/2014 

Artykuł 19 – ustęp 1 – 

akapit 1 – tiret 1 

20 EFDD gi ↓  

7 =  

17oc = 

komisja gi ↓  

Artykuł 1 – akapit 1 – 

punkt 4 

Rozporządzenie (UE, 

Euratom) nr 

1141/2014 

Artykuł 19 – ustęp 1 – 

akapit 1 – tiret 2 

21 EFDD gi ↓  

8 komisja gi ↓  

17oc komisja  ↓  

Artykuł 1 – akapit 1 – 

punkt 4 

Rozporządzenie (UE, 

Euratom) nr 

1141/2014 

Artykuł 19 – ustęp 1 

ust. pierwotny 

tekst 

gi ↓  

Art. 2 ust. 1 22 EFDD gi ↓  

17oc komisja  ↓  

Po motywie 1 18 EFDD gi ↓  

Motyw 4 24 EFDD gi ↓  

ust. pierwotny 

tekst 

gi ↓  

Głosowanie: wniosek Komisji gi ↓  

 



P8_PV(2018)04-17(VOT)_PL.docx 5 PE 621.174 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFDD: poprawki 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

GUE/NGL: poprawki 7, 8, 23, motyw 4, art. 1 ust. 1 pkt 4 
 

Różne 

Errata do poprawki 3: DE, EN, IT, MT, PT, SK, SL 
 

 

8. Charakterystyka energetyczna budynków ***I 

Sprawozdanie: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wniosek o odrzucenie wniosku Komisji 

Wniosek o odrzucenie 

wniosku Komisji 

87 EFDD gi - 42, 604, 35 

Wstępne porozumienie 

Wstępne porozumienie 88 komisja gi + 546, 35, 96 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFDD: poprawka 87 
 

 

9. Wdrożenie 7. programu działań w zakresie środowiska 

Sprawozdanie: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 7 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 363, 299, 16 

Ust. 12 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 421, 255, 4 

Ust. 13 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Po ust. 17 3 PPE  -  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 20 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 23 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 27 4 PPE ge - 294, 376, 9 

Po ust. 32 5 PPE  -  

Ust. 38 2 ECR  -  

ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 377, 303, 2 

Po ust. 38 6 PPE  +  

Ust. 40 1 S&D  +  

Ust. 44 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 367, 303, 15 

Ust. 46 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 367, 316, 2 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 583, 35, 68 

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: ust. 13, 20, 38 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

ust. 7 

część pierwsza „ubolewa, że cel cząstkowy dotyczący osiągnięcia dobrego stanu jakości części wód 

powierzchniowych do roku 2020 nie zostanie osiągnięty” 

część druga „z powodu presji wywieranej przez zanieczyszczenie, roboty zmieniające 

morfologię cieków wodnych oraz nadmierne pobory wody wynikające z 

przekierowywania wody z cieków do celów wytwarzania energii elektrycznej;” 

 
 

ust. 12 
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część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „a także przestrzeganie zasady ostrożności ze względu 

na brak wystarczających danych naukowych;” 

część druga te słowa 

 
ust. 23 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa „wszystkich”  

część druga to słowo 

 
ust. 44 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „przez określenie obszarów, na których niedozwolone 

jest przekierowywanie wód do celów wytwarzania energii elektrycznej, oraz przez 

zagwarantowanie, że zachowano przepływy hydrobiologiczne wzdłuż biegów rzek;” 

część druga te słowa 

 
ust. 46 

część pierwsza „wzywa państwa członkowskie i Komisję, aby w większym stopniu wykorzystywały 

rozwiązania pozwalające sprostać wyzwaniom w dziedzinie środowiska, w 

szczególności w przypadkach, w których rozwiązania techniczne istnieją, ale nie 

zostały jeszcze w pełni wdrożone” 

część druga „takie jak redukcja emisji amoniaku w rolnictwie;” 
 

 

10. Równouprawnienie płci w sektorze mediów w UE 

Sprawozdanie: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 6 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 13 1 ponad 76 

posłów 

gp   

1 +  

2/ge + 355, 322, 1 

Ust. 22 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 23 3 ponad 76 

posłów 

 +  

Ust. 26 4 ponad 76 

posłów 

 +  

Ust. 27 2 ponad 76 

posłów 

ge - 318, 352, 6 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Po ust. 32 5 ponad 76 

posłów 

ge - 301, 346, 30 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 523, 97, 56 

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ponad 76 posłów: ust. 22 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ponad 76 posłów: 

poprawka 1 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „obowiązków w zakresie” i „za pomocą wiążących 

środków” 

część druga te słowa 

 
ust. 6 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „(w tym parytety)” 

część druga te słowa 
 

11. Wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt dzięki sektorowi cyfrowemu 

Projekt rezolucji: B8-0183/2018 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-0183/2018 (komisja FEMM) 

Głosowanie: rezolucja 

(całość tekstu) 

 +  

 

12. Wdrażanie Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju, 

Instrumentu Pomocy Humanitarnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Sprawozdanie: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 32 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 523, 73, 78 

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: ust. 32 

13. Poprawa zdolności obsługi zadłużenia krajów rozwijających się 
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Sprawozdanie: Charles Goerens (A8-0129/2018) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 24 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 340, 282, 46 

Ust. 27 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 638, 16, 21 

2/gi + 362, 300, 11 

Ust. 29 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 32 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 328, 324, 16 

Ust. 36 1 ponad 76 

posłów 

ge + 416, 227, 29 

Motyw Y ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 384, 253, 27 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ALDE: ust. 27 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ponad 76 posłów: motyw Y 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ponad 76 posłów: 

ust. 24 

część pierwsza „zwraca się do państw członkowskich i innych krajów będących wierzycielami, by 

udostępniły wyższe środki finansowe na finansowanie inwestycji związanych z 

celami zrównoważonego rozwoju i dotrzymały dawno złożonej obietnicy 

przeznaczania 0,7 % DNB jako oficjalnej pomocy rozwojowej; zwraca się o 

przekazywanie tego finansowania w formie dotacji, a nie pożyczek, jeżeli ze 

sprawozdań oceniających wynika, że pogorszenie się stanu finansów publicznych 

trwale uniemożliwia osiąganie celów zrównoważonego rozwoju;” 
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część druga „ponadto wzywa kraje będące wierzycielami do ustanowienia innowacyjnych i 

zróżnicowanych nowych źródeł finansowania w celu osiągnięcia celów 

zrównoważonego rozwoju, takich jak podatek od transakcji walutowych i podatek 

od transakcji finansowych, które mogą poprawić zdolność obsługi zadłużenia 

danego państwa, szczególnie w czasie kryzysu finansowego;” 

 
ust. 27 

część pierwsza „popiera opracowane przez Konferencję Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu 

i Rozwoju zasady na rzecz odpowiedzialnej polityki pożyczkowej, w których zwraca 

się szczególną uwagę na współodpowiedzialność wierzycieli i pożyczkobiorców 

(zasady odpowiedzialnego udzielania i zaciągania pożyczek państwowych, 

opracowane przez Konferencję Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i 

Rozwoju), a także na kontrolę parlamentarną niezbędną w przypadku działań 

finansowanych ze środków publicznych; zwraca się do UE o poparcie wdrażania 

tych zasad;” 

część druga „uważa, że zasady odpowiedzialnego udzielania i zaciągania pożyczek 

państwowych, opracowane przez Konferencję Narodów Zjednoczonych do spraw 

Handlu i Rozwoju, powinny zostać przekształcone w prawnie wiążące i możliwe do 

wyegzekwowania instrumenty;” 

 
ust. 29 

część pierwsza „podkreśla konieczność uzgodnienia międzynarodowych wiążących zasad w celu 

zajęcia się długami haniebnymi i bezprawnymi; uważa zatem, że restrukturyzacji 

długu powinna towarzyszyć niezależna kontrola zadłużenia umożliwiająca 

odróżnienie haniebnych i bezprawnych pożyczek od innych rodzajów pożyczek;” 

część druga „podkreśla, że bezprawne i haniebne pożyczki powinny być anulowane;” 

 
ust. 32 

część pierwsza „podkreśla potrzebę rozwiązania kryzysu zadłużeniowego w sposób sprawiedliwy, 

szybki i trwały przez ustanowienie międzynarodowego mechanizmu spłaty długu 

opartego na planie działania w sprawie spłaty długu państwowego, opracowanym 

przez Konferencję Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju” 

część druga „oraz na koncepcji tzw. komisji Stiglitza, dotyczącej ustanowienia 

Międzynarodowego Trybunału Restrukturyzacji Zadłużenia;” 
 

 

14. Wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii 

Europejskiej 

Sprawozdanie: Marc Joulaud (A8-0138/2018) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Zastępczy projekt 

rezolucji 

1 ENF gi - 81, 566, 13 

Głosowanie: rezolucja komisji REGI 

(całość tekstu) 

gi + 506, 71, 45 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ENF: poprawka 1 

 


