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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. Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy 

Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii 

Sprawozdanie: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018) (wymagana większość głosów posłów do 
Parlamentu i 3/5 oddanych głosów) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 629, 21, 9 

 

 

2. Budżet korygujący nr 1 do budżetu ogólnego na rok 2018 towarzyszący wnioskowi 

w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w 

celu udzielenia pomocy Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii 

Sprawozdanie: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 650, 28, 1 

 

 

3. Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów 

niebędących członkami UE ***II 

Zalecenie do drugiego czytania: Christofer Fjellner (A8-0182/2018) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Przyjęcie bez głosowania 

 

 

4. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – wniosek 

EGF/2018/000 TA 2018 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji 

Sprawozdanie: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018) (wymagana większość głosów posłów do 

Parlamentu i 3/5 oddanych głosów) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Po ust. 3 1 ENF gi - 152, 518, 9 

4 GUE/NGL  -  

5 GUE/NGL  -  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Po ust. 9 6 GUE/NGL  -  

Po motywie B 2 GUE/NGL  -  

Motyw E 3 GUE/NGL  -  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 575, 107, 4 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ENF: poprawka 1 
 

 

5. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana 

kukurydza GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) 

Projekt rezolucji: B8-0232/2018 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-0232/2018 

(komisja ENVI) 

Głosowanie: rezolucja 

(całość tekstu) 

gi + 450, 200, 35 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

Verts/ALE, ENF: głosowanie końcowe 
 

 

6. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana 

kukurydza 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 oraz genetycznie zmodyfikowana 

kukurydza łącząca dwie lub trzy pojedyncze modyfikacje 1507, 59122, MON 810 i 

NK603 (D056123) 

Projekt rezolucji: B8-0233/2018 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-0233/2018 

(komisja ENVI) 

Głosowanie: rezolucja 

(całość tekstu) 

gi + 451, 199, 37 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

Verts/ALE, ENF: głosowanie końcowe 
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7. Zgodność produktów rybołówstwa z kryteriami dostępu do rynku UE 

Sprawozdanie: Linnéa Engström (A8-0156/2018) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Po ust. 30 1 ponad 38 

posłów 

ge + 539, 136, 7 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 590, 52, 41 

 

 

 

8. Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa 

Sprawozdanie: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 1 8 ENF  -  

Po ust. 2 33 Verts/ALE ge - 303, 376, 5 

51 GUE/NGL gi - 316, 350, 16 

Ust. 4 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 580, 74, 29 

Po ust. 6 34 Verts/ALE gi - 320, 361, 6 

Ust. 7 25 EFDD  -  

Ust. 8 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 627, 26, 32 

Po ust. 9 35 Verts/ALE gi - 314, 357, 13 

42 GUE/NGL gi + 358, 291, 34 

Ust. 14 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 527, 106, 49 

Ust. 19 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2/ge + 522, 127, 22 

Ust. 23 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 25 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Po ust. 25 36 Verts/ALE gi + 561, 104, 19 

Ust. 27 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 608, 44, 29 

Ust. 29 9 ENF  -  

Po ust. 36 49 GUE/NGL gi - 327, 339, 22 

Po ust. 37 43 GUE/NGL  -  

Ust. 40 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 605, 75, 8 

2/gi + 547, 113, 18 

Ust. 44 10 ENF  -  

Ust. 48 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 673, 11, 3 

Ust. 50 11 ENF  -  

21 ponad 38 

posłów 

 -  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

Ust. 55 12 ENF  -  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 56 13 ENF  -  

Ust. 60 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Ust. 64 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 622, 34, 31 

2/gi + 460, 205, 13 

Ust. 65 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 67 28 EFDD gp   

1 -  

2 -  

14 ENF  -  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/ge + 577, 74, 28 

2/gi + 371, 303, 9 

3 +  

4 +  

Po ust. 67 1 PPE gi + 335, 309, 39 

Ust. 68 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Po ust. 71 50 GUE/NGL gi - 207, 461, 19 

Po ust. 78 15 ENF gi - 108, 554, 11 

Po ust. 82 2 PPE ge - 283, 364, 21 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 88 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 314, 297, 62 

Ust. 91 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 377, 272, 35 

Ust. 92 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 94 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 403, 253, 28 

Po ust. 95 44 GUE/NGL ge - 295, 354, 24 

Po ust. 96 45 GUE/NGL  -  

Ust. 97 16= 

29= 

ENF 

EFDD 

 -  

Po ust. 100 46 GUE/NGL ge - 140, 530, 4 

Ust. 104 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 105 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 112 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 368, 308, 12 

Ust. 115 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Tytuł po ust. 118 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Po ust. 119 52 GUE/NGL gi - 179, 485, 21 

Ust. 120 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 503, 112, 49 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 122 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 124 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3/gi + 490, 184, 9 

4/gi + 507, 157, 12 

Ust. 128 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 512, 129, 9 

Ust. 129 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 135 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3/ge + 482, 191, 8 

Ust. 139 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 478, 162, 21 

Ust. 140 17 ENF  -  

26 EFDD  -  

37 Verts/ALE ge - 253, 399, 21 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 142 18 ENF gi - 70, 608, 2 

Po ust. 142 19 ENF gi - 50, 609, 20 

Ust. 143 38 Verts/ALE gi + 325, 309, 43 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 ↓  

2 ↓  

Ust. 144 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 611, 56, 15 

Ust. 145 20 ENF  -  

Ust. 146 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Po ust. 146 39 Verts/ALE gi + 603, 73, 9 

Ust. 152 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 154 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 160 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 162 27 EFDD  -  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 168 40 Verts/ALE ge - 297, 381, 4 

Ust. 170 ust. pierwotny gp   
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

tekst 
1/ge + 605, 66, 8 

2/ge + 517, 140, 25 

Ust. 171 41 Verts/ALE gp   

1/ge - 298, 359, 19 

2 ↓  

Ust. 176 47 GUE/NGL gi - 216, 459, 11 

Po ust. 177 48 GUE/NGL  -  

Po umocowaniu 10 30 Verts/ALE gi - 303, 357, 18 

Motyw J ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3/gi + 581, 74, 23 

Motyw M ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw P 3 ENF  -  

Motyw T 4 ENF  -  

Motyw Aa 5 ENF  -  

23 EFDD  -  

Motyw Af ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/ge + 557, 100, 13 

2 +  

Motyw Ag ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 362, 291, 21 

Motyw Ap 6s ENF  -  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Motyw Ax ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 525, 143, 8 

Motyw Bc 24 EFDD  -  

7 ENF  -  

31 Verts/ALE gi - 294, 361, 28 

Motyw Bd 22 ALDE  -  

ust. pierwotny 

tekst 

gi + 548, 98, 27 

Motyw Bq 32 Verts/ALE gi - 307, 356, 21 

Motyw Bt ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 448, 131, 59 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 468, 123, 89 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

PPE, S&D: poprawka 1 

ECR: ust. 64 

GUE/NGL poprawki 42, 47, 49, 50, 51, 52 

ENF: poprawki 15, 18, 19, 49, ust. 4 (część druga), 8, 27, 40, 48, 144, motywy Bd, J 

(część druga) 

Verts/ALE: poprawki 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, ust. 67 (część druga), 88, 91, 94, 112, 124 

(części trzecia i czwarta) 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

S&D: ust. 91, 112 

ALDE: ust. 122 

GUE/NGL: ust. 27, 120, 128, 154 

Verts/ALE: ust. 14, 23, 88, 91, 94, 105, 112, 115, 128 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

ust. 60 

część pierwsza „podkreśla fakt, że środki publiczne w ramach obecnej WPR wydatkowane na 

konkretne działania rolników podlegają bardzo precyzyjnym, szczegółowym 

kontrolom,” 

część druga „a większe kwoty z budżetu WPR (płatności bezpośrednie) są w rzeczywistości 

wydatkowane na nieobjęte kontrolą posiadanie gruntów, czego nie można 

racjonalnie wytłumaczyć obywatelom Unii;” 
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S&D: 

poprawka 28 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem skreślenia słów „lub do skompensowania skutków umów o 

wolnym handlu;” 

część druga te słowa 

 
poprawka 41 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa „dumpingowych” 

część druga te słowa 

 

ALDE: 

ust. 40 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „domaga się w związku z tym utrzymania lub 

zwiększenia – w stałych kwotach wyrażonych w euro – budżetu WPR w następnych 

WRF,” 

część druga te słowa 

 
ust. 64 

część pierwsza „podkreśla potrzebę sprawiedliwego podziału płatności bezpośrednich między 

państwa członkowskie, który to podział ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania 

jednolitego rynku i musi uwzględniać obiektywne kryteria” 

część druga „takie jak kwoty otrzymane przez państwa członkowskie w ramach pierwszego i 

drugiego filaru, oraz fakt, że warunki naturalne, okoliczności dotyczące zatrudnienia 

i aspektów społeczno-gospodarczych, ogólny poziom życia, koszty produkcji, a w 

szczególności koszty gruntów, oraz siła nabywcza nie są takie same w całej UE;” 

 
ust. 65 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa „zwiększenia” 

część druga to słowo 

 
ust. 68 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „przy czym obydwa rozwiązania powinny być 

obowiązkowe dla państw członkowskich” 

część druga te słowa 

 
ust. 92 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa „bardziej” 

część druga to słowo 

 
ust. 139 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „w celu utworzenia realistycznego i niezależnego 

unijnego funduszu” 

część druga te słowa 

 
ust. 170 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „opartego na małych i rodzinnych gospodarstwach 

rolnych” 

część druga te słowa 

 
motyw Bt 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa „częściej” 

część druga to słowo 
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GUE/NGL: 

ust. 25 

część pierwsza „przypomina, że podczas poprzedniej reformy uzgodnienie definicji »rolnika 

czynnego zawodowo« przysparzało trudności;” 

część druga „uważa w związku z tym, że wyniki działalności gospodarstwa rolnego (np. 

utrzymanie gruntów w dobrym stanie pod względem rolniczym, wdrażanie dobrych 

praktyk hodowli zwierząt, udział w gospodarce o obiegu zamkniętym) mogą 

stanowić lepiej ukierunkowane i wymierne rozwiązanie pozwalające na uzgodnienie 

takiej definicji;” 

 
ust. 129 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „koniecznych do wspierania powstawania i rozwoju 

organizacji gospodarczych, zarówno wertykalnych, jak i horyzontalnych, takich jak 

organizacje producentów, w tym spółdzielnie, oraz ich stowarzyszenia i organizacje 

międzybranżowe,” 

część druga te słowa 

 
ust. 160 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „dalszemu zwiększeniu długoterminowej wydajności i 

konkurencyjności sektora produkcji żywności” oraz „a w konsekwencji do 

wzmocnienia roli UE jako światowego lidera” 

część druga te słowa 

 

ENF: 

ust. 4 

część pierwsza „podkreśla, jak ważne jest, by WPR zachowała kluczową relację między 

prawodawcami Unii, rolnikami i obywatelami;” 

część druga „odrzuca wszelką możliwość ponownej nacjonalizacji WPR, co mogłoby prowadzić 

do wzrostu zakłóceń konkurencji na jednolitym rynku;” 

 

Verts/ALE: 

ust. 19 

część pierwsza „uważa, że gromadzenie informacji powinno polegać raczej na obrazach 

satelitarnych i bazach danych zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli” 

część druga „niż na danych dostarczanych przez poszczególnych rolników;” 

 
ust. 104 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „nowe” oraz „rolnictwa precyzyjnego i opartego na 

rozwiązaniach cyfrowych” 

część druga „nowe” 

część trzecia „rolnictwa precyzyjnego i opartego na rozwiązaniach cyfrowych” 

 
śródtytuł po ust. 118 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa „globalnym” 

część druga to słowo 

 
ust. 152 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „polityki handlowej” 

część druga te słowa 

 
ust. 162 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „w zakresie promowania interesów unijnego sektora 

rolnictwa podczas niedawnych dwustronnych negocjacji handlowych, zwłaszcza” 

część druga te słowa 
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motyw M 

część pierwsza „mając na uwadze, że płatności bezpośrednie stanowią pierwszy istotny poziom 

stabilności i formę zabezpieczenia dochodów rolniczych, ponieważ są wymierną 

częścią rocznych dochodów z rolnictwa sięgającą w niektórych regionach nawet 100 

% dochodów rolniczych; mając na uwadze, że płatności te powinny w dalszym 

ciągu umożliwiać rolnikom konkurowanie z państwami trzecimi w oparciu o równe 

warunki działania;” z wyjątkiem słów „z państwami trzecimi” 

część druga „z państwami trzecimi” 

 
motyw Af 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „na rolnictwo precyzyjne i” 

część druga te słowa 

 
motyw Ag 

część pierwsza „mając na uwadze, że większość badań z zakresu biotechnologii obecnie prowadzi 

się poza UE, gdzie zasadniczo skupiają się one na kwestiach rolno-gospodarczych 

nieistotnych dla unijnego sektora” 

część druga „, co skutkuje możliwością utraty inwestycji i oddalenia się od istoty tych badań;” 

 
motyw Ax 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa „okrywowe” 

część druga to słowo 

 

ALDE, GUE/NGL: 

ust. 50 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „obowiązkową”, „degresywny”, „uważa, że środki 

uwolnione wskutek ustanowienia górnego limitu oraz degresji powinny pozostawać 

w państwie członkowskim lub regionie, z którego pochodzą;” 

część druga „obowiązkową” 

część trzecia „degresywny” 

część czwarta „z obowiązkowym górnym limitem ustanawianym na szczeblu europejskim” 

część piąta „uważa, że środki uwolnione wskutek ustanowienia górnego limitu oraz degresji 

powinny pozostawać w państwie członkowskim lub regionie, z którego pochodzą;” 

 

S&D, ALDE, GUE/NGL, ENF, Verts/ALE: 

ust. 67 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „lecz powinny one być uruchamiane wyłącznie po 

dokonaniu oceny przez Komisję;” „środowiskiem, klimatem lub” 

część druga „lecz powinny one być uruchamiane wyłącznie po dokonaniu oceny przez Komisję;” 

część trzecia „środowiskiem, klimatem lub” 

część czwarta „ lub do skompensowania skutków umów o wolnym handlu;” 

 

ALDE, ENF: 

motyw J 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „nie zapewniła gwarancji, że budżet WPR zostanie 

utrzymany; mając na uwadze, że niezwykle ważne jest, aby podjąć tę kwestię, zanim 

przedłożone zostaną kolejne wnioski ustawodawcze; mając na uwadze, że” oraz 

„muszą one gwarantować, że nie dojdzie do ponownej nacjonalizacji WPR” 

część druga „nie zapewniła gwarancji, że budżet WPR zostanie utrzymany; mając na uwadze, że 

niezwykle ważne jest, aby podjąć tę kwestię, zanim przedłożone zostaną kolejne 

wnioski ustawodawcze; mając na uwadze, że” 

część trzecia „muszą one gwarantować, że nie dojdzie do ponownej nacjonalizacji WPR” 
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GUE/NGL, Verts/ALE: 

ust. 124 

część pierwsza „podkreśla, że w przyszłej WPR należy koniecznie zapewnić skuteczniejsze, 

bardziej sprawiedliwe i szybsze wspieranie rolników w celu rozwiązania problemu 

zmienności cen i dochodów wynikającego z zagrożeń związanych z klimatem, 

niekorzystnymi warunkami pogodowymi i sanitarnymi i z zagrożeń rynkowych” 

część druga „dzięki stworzeniu dodatkowych zachęt i warunków na rynku stymulujących rozwój 

i dobrowolne wykorzystywanie narzędzi zarządzania ryzykiem i stabilizacji 

(systemy ubezpieczeń, narzędzia stabilizacji dochodów, mechanizmy 

indywidualnego tworzenia rezerw i fundusze wspólnego inwestowania), przy 

jednoczesnym zapewnieniu ich dostępności dla wszystkich rolników i zgodności z 

istniejącymi programami krajowymi;” z wyjątkiem słów „systemy ubezpieczeń” i 

„narzędzia stabilizacji dochodów” 

część trzecia „systemy ubezpieczeń” 

część czwarta „narzędzia stabilizacji dochodów” 

 
ust. 135 

część pierwsza „podkreśla zatem potrzebę, aby jednolita wspólna organizacja rynku produktów 

rolnych nadal odgrywała istotną rolę w ramach WPR jako sieć bezpieczeństwa w 

szybkim w stabilizowaniu rynków rolnych i zapobieganiu kryzysom,” 

część druga „oraz podkreśla znaczenie rozporządzenia zbiorczego dla umożliwiania i wspierania 

– w oparciu o doświadczenia z ostatnich kryzysów rynkowych, w szczególności w 

sektorze mleczarskim – uzupełniającego stosowania innowacyjnych instrumentów 

rynkowych i instrumentów zarządzania kryzysowego, takich jak dobrowolne 

porozumienia sektorowe w celu zarządzania dostawami i, w stosownych 

przypadkach, ich ograniczania pod względem ilościowym wśród producentów, 

organizacji producentów, stowarzyszeń organizacji producentów oraz organizacji 

międzybranżowych i przetwórców (np. unijny program zmniejszenia produkcji 

mleka);” z wyjątkiem słów „rozporządzenia zbiorczego” 

część trzecia „rozporządzenia zbiorczego” 

 
ust. 140 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „choć”, „korzystne dla sektora rolnego UE oraz 

konieczne dla wzmocnienia pozycji UE na globalnym rynku rolnym” oraz „i 

korzystne dla gospodarki UE jako całości, wiąże się z nimi również” 

część druga „choć” 

część trzecia „korzystne dla sektora rolnego UE oraz konieczne dla wzmocnienia pozycji UE na 

globalnym rynku rolnym” 

część czwarta „i korzystne dla gospodarki UE jako całości, wiąże się z nimi również” 

 
ust. 143 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „choć ważne jest kontynuowanie działań na rzecz 

poprawy dostępu do rynku dla europejskich produktów rolnych,” 

część druga te słowa 

 
ust. 146 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „podkreśla, że sektor rolno-spożywczy w UE powinien 

korzystać z możliwości wzrostu, jakie daje eksport, zwłaszcza że szacuje się, iż w 

ciągu najbliższych dziesięciu lat 90 % dodatkowego globalnego popytu na produkty 

rolno-spożywcze będzie pochodzić spoza Europy;” 

część druga te słowa 
 

Różne 

Stefan Eck (grupa GUE/NGL) jest również sygnatariuszem poprawek 42–52. 
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9. Interpretacja i wdrażanie porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie 

lepszego stanowienia prawa 

Sprawozdanie: Pavel Svoboda i Richard Corbett (A8-0170/2018) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 8 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 407, 245, 17 

Ust. 10 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 395, 247, 37 

Ust. 27 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Ust. 71 ust. pierwotny 

tekst 

 + z poprawką ustną 

Ust. 74 ust. pierwotny 

tekst 

 + zmieniony ustnie 

(skreślenie ustępu) 

Po ust. 86 ust. pierwotny 

tekst 

 + poprawka ustna 

Motyw W ust. pierwotny 

tekst 

gi + 349, 292, 43 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 497, 76, 111 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

PPE: motyw W ust. 10 (część druga) 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ponad 76 posłów motyw W ust. 8 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ponad 76 posłów 

ust. 10 

część pierwsza „zachęca do opracowania skutecznego prawodawstwa ukierunkowanego na 

rozwijanie ochrony zatrudnienia i konkurencyjności europejskiej” 

część druga „ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw we wszystkich 

sektorach gospodarki” 

 
ust. 27 
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część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa „systematycznie” 

część druga to słowo 
 

Różne 

Heidi Hautala zaproponowała poprawkę ustną mającą na celu dodanie nowego ustępu po ust. 86: 

„86a. odnotowuje wyrok De Capitani1, który potwierdza, że zasady jawności i przejrzystości są 

ściśle związane z procedurami ustawodawczymi Unii oraz że nie można stwierdzić ogólnego 

domniemania niejawności w odniesieniu do dokumentów ustawodawczych, w tym dokumentów z 

rozmów trójstronnych;  
1 Wyrok Sądu (siódma izba w składzie powiększonym) z dnia 22 marca 2018 r., De Capitani 

przeciwko Parlamentowi Europejskiemu, T-540/15, ECLI:EU:T:2018:167.” 

 

Pavel Svoboda zaproponował następującą poprawkę ustną do ust. 71: 

„71. z zadowoleniem przyjmuje rozpoczęcie negocjacji międzyinstytucjonalnych, o których mowa 

w pkt 40 nowego porozumienia międzyinstytucjonalnego, w listopadzie 2016 r.; zauważa z 

rozczarowaniem, że po ponad roku rozmów, trzech rundach negocjacji na szczeblu politycznym 

oraz szeregu posiedzeń na szczeblu technicznym nie osiągnięto jeszcze porozumienia pomimo 

jasnego i utrwalonego orzecznictwa;  odnotowuje poczynione dotychczas postępy i usilnie nalega, 

aby negocjacje te zostały zakończone jeszcze w trakcie prezydencji bułgarskiej;” 

 

Pavel Svoboda zaproponował poprawkę ustną mającą na celu skreślenie ust. 74. 
 

 

10. Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 i zasoby własne 

Projekty rezolucji: B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-0239/2018 

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

Ust. 1 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Po ust. 1 13 GUE/NGL gi - 74, 592, 18 

Po ust. 2 14 GUE/NGL gi - 116, 550, 17 

Po ust. 3 15 GUE/NGL gi - 75, 559, 39 

Ust. 4 1 EFDD  -  

6 ENF gi - 98, 542, 40 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2 +  

Po ust. 4 16rev GUE/NGL gi - 164, 480, 43 

Ust. 5 2 EFDD  -  

12 ALDE  -  

Po ust. 5 17 GUE/NGL gi - 133, 534, 20 

Ust. 6 3 EFDD  -  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 517, 120, 46 

2/gi + 488, 165, 19 

Po ust. 6 18 GUE/NGL gi - 175, 480, 31 

Ust. 7 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 500, 158, 26 

Po ust. 7 7 ENF gi - 143, 527, 9 

19 GUE/NGL gi - 86, 565, 32 

Ust. 8 8 ENF gi - 114, 535, 21 

4 EFDD  -  

ust. pierwotny 

tekst 

gi + 445, 188, 51 

Po ust. 8 20 GUE/NGL  -  

Ust. 9 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 510, 154, 17 

2/gi + 506, 132, 45 

Po ust. 9 9 ENF  -  

21rev GUE/NGL gi - 85, 575, 25 

Ust. 10 10 ENF gi - 126, 522, 30 

ust. pierwotny 

tekst 

gi + 462, 193, 27 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Po ust. 10 22rev GUE/NGL gi - 90, 542, 50 

Po ust. 11 23 GUE/NGL gi - 145, 462, 69 

Po ust. 12 24 GUE/NGL gi - 146, 501, 31 

Ust. 13 5 EFDD  -  

ust. pierwotny 

tekst 

gi + 503, 149, 32 

Po ust. 13 11 ENF gi - 96, 525, 53 

25 GUE/NGL gi - 120, 544, 21 

Ust. 14 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 566, 71, 41 

2/gi + 567, 85, 28 

Po ust. 14 26 GUE/NGL gi - 86, 505, 88 

27 GUE/NGL  -  

28 GUE/NGL  -  

Po umocowaniu 4 29 GUE/NGL  -  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 409, 213, 61 

Projekt rezolucji B8-0241/2018 (GUE/NGL) 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFDD: ust. 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 

ENF: poprawki 6, 7, 8, 10, 11, ust. 9 (część druga) 

GUE/NGL: poprawki 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 

S&D, PPE, EFDD: głosowanie końcowe (B8-0239/2018) 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

EFDD: ust. 7, 8, 10, 13 

ENF: ust. 13 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

EFDD: 

ust. 1 

część pierwsza „przyjmuje do wiadomości wnioski Komisji z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie WRF 

na lata 2021–2027 oraz systemu zasobów własnych UE, które stanowią podstawę 

dla zbliżających się negocjacji;” 



P8_PV(2018)05-30(VOT)_PL.docx 20 PE 623.123 

część druga „przypomina, że stanowisko Parlamentu zostało wyraźnie określone w dwóch 

rezolucjach przyjętych bardzo dużą większością głosów w dniu 14 marca 2018 r., 

stanowiących jego mandat negocjacyjny;” 

 
ust. 4 

część pierwsza „wyraża rozczarowanie zaproponowanym globalnym poziomem kolejnych WRF 

ustalonym na 1,1 bln EUR, co stanowi 1,08 % DNB UE-27 po odjęciu 

Europejskiego Funduszu Rozwoju (obecnie 0,03 % DNB UE poza budżetem UE); 

podkreśla, że ten globalny poziom wyrażony jako odsetek DNB jest w liczbach 

rzeczywistych niższy od poziomu obecnych WRF,” 

część druga „a tymczasem niezbędne jest dodatkowe finansowanie nowych priorytetów 

politycznych oraz nowych wyzwań stojących przed Unią; przypomina, że obecne 

WRF są bardziej ograniczone niż poprzednie (WRF na lata 2007–2013) i okazują się 

niewystarczające do sfinansowania naglących potrzeb Unii;” 

 
ust. 6 

część pierwsza „ponownie potwierdza swoje zdecydowane stanowisko w sprawie niezbędnego 

poziomu finansowania kluczowych strategii politycznych UE w WRF na lata 2021-

2027, aby umożliwić im wypełnianie ich misji i realizację celów; podkreśla w 

szczególności apel o utrzymanie finansowania WPR i polityki spójności w UE-27 co 

najmniej na takim poziomie, jak w budżecie na lata 2014–2020 w liczbach 

rzeczywistych, przy jednoczesnym poszanowaniu ogólnej struktury tych strategii 

politycznych, a także o trzykrotne zwiększenie obecnego budżetu programu Erasmus 

+, o podwojenie specjalnych środków finansowych dla MŚP i na rzecz walki z 

bezrobociem ludzi młodych, zwiększenie obecnego budżetu na badania i innowacje 

o co najmniej 50 %, tak aby osiągnął kwotę 120 mld EUR, o podwojenie środków 

na program Life +, o znaczne zwiększenie inwestycji za pośrednictwem instrumentu 

„Łącząc Europę” i o zapewnienie dodatkowego finansowania na rzecz 

bezpieczeństwa, migracji i stosunków zewnętrznych;” 

część druga „podkreśla w związku z tym swoje stanowisko, iż WRF na lata 2021–2027 należy 

ustalić na poziomie 1,3 % DNB UE-27;” 

 
ust. 14 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „/zasobów własnych” 

część druga te słowa 

 

ENF: 

 

EFDD, ENF: 

ust. 9 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „i w pełni popiera zniesienie wszystkich rabatów i 

korekt;” 

część druga te słowa 
 

Różne 

Projekt rezolucji B8-0240/2018 (grupa ECR) został wycofany. 

Marie-Pierre Vieu i Marie-Christine Vergiat (grupa GUE/NGL) również podpisały się pod 

projektem rezolucji B8-0241/2018. 
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11. Zalecenie dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej 

przedstawiciel Unii, w sprawie Libii 

Sprawozdanie: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 1 lit. a) 36 S&D  +  

Ust. 1, po lit. a) 20 GUE/NGL gi - 91, 539, 39 

21 GUE/NGL gi - 94, 534, 46 

22 GUE/NGL gi - 53, 603, 24 

Ust. 1, po lit. b) 27 EFDD ge + 610, 42, 26 

Ust. 1 lit. d) 28 EFDD ge + 375, 281, 25 

Ust. 1, po lit. g) 29 EFDD ge + 503, 129, 44 

Ust. 1 lit. h) 30 EFDD  +  

Ust. 1 lit. j) 37 S&D ge + 537, 106, 24 

Ust. 1 lit. l) ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 1 lit. m) ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 607, 50, 13 

2/gi + 533, 120, 13 

Ust. 1 lit. n) 31 EFDD ge + 496, 113, 14 

Ust. 1 lit. o) ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 610, 60, 10 

2/gi + 495, 121, 52 

Ust. 1, po lit. p) 32 EFDD ge + 515, 92, 74 

Ust. 1 lit. s) 3s EFDD gi - 118, 555, 4 

Ust. 1 lit. t) 10 GUE/NGL gi - 183, 482, 13 

4 EFDD gi - 126, 540, 11 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 1 lit. u) 11 GUE/NGL gi - 182, 469, 26 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 579, 64, 26 

2/gi + 352, 219, 90 

3/gi + 500, 124, 49 

4/gi + 429, 192, 50 

5/gi + 510, 130, 28 

6/gi + 506, 149, 19 

7/gi + 498, 150, 13 

Ust. 1, po lit. u) 12 GUE/NGL gi - 222, 451, 5 

13 GUE/NGL gi - 101, 539, 33 

Ust. 1 lit. v) ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 631, 18, 27 

2/gi + 372, 286, 18 

Ust. 1 lit. w) 5 EFDD gi - 139, 526, 15 

Ust. 1, po lit. w) 6 EFDD gi - 146, 528, 5 

Ust. 1, po lit. x) 14 GUE/NGL gi - 212, 429, 35 

Ust. 1 lit. y) ust. pierwotny 

tekst 

gi - 330, 331, 18 

Ust. 1 lit. z) 38 S&D  +  

ust. pierwotny 

tekst 

gi ↓  

Ust. 1 lit. ac) 15 GUE/NGL gi - 197, 440, 38 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 1 lit. ae) 16 GUE/NGL gi + 404, 261, 12 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 1, po lit. ai) 39 S&D ge + 548, 101, 27 

40 S&D  -  

Po umocowaniu 5 7 GUE/NGL gi + 348, 312, 19 

8 GUE/NGL gi + 343, 290, 32 

Po umocowaniu 13 1 EFDD gi - 110, 542, 25 

Motyw A 17 GUE/NGL gi - 76, 547, 48 

Po motywie A 18 GUE/NGL gi - 85, 532, 54 

19 GUE/NGL gi - 95, 538, 44 

Po motywie G 23 EFDD ge + 433, 194, 49 

Motyw H ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Po motywie I 2 EFDD gi - 91, 561, 27 

Po motywie K 9 GUE/NGL gi + 338, 334, 4 

Po motywie O 24 EFDD  +  

Motyw R 25 EFDD  +  

Po motywie S 26 EFDD ge + 554, 97, 19 

Po motywie Z 34 S&D  +  

35 S&D  +  

Głosowanie: zalecenie (całość tekstu) gi + 486, 150, 44 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFDD: poprawki 1, 2, 3, 4, 5, 6 

GUE/NGL: poprawki 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ust. 1 lit. m); ust. 1 

lit. o); ust. 1 lit. u); ust. 1 lit. v); ust. 1 lit. y); ust. 1 lit. z) 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

EFDD: ust. 1 lit. ac) 

Verts/ALE, 

GUE/NGL: 

ust. 1 lit. y); ust. 1 lit. z) 

 

Wnioski o głosowanie podzielone 
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Verts/ALE: 

ust. 1 lit. l) 

część pierwsza „przemyślenie kryzysu w Libii w szerszym, regionalnym i panafrykańskim 

kontekście, z uwzględnieniem faktu, że Libia ma kluczowe znaczenie dla stabilności 

Afryki Północnej, Sahelu i basenu Morza Śródziemnego; promowanie i ułatwianie 

współpracy Libii z jej sąsiadami z Sahelu; rozważenie – w ramach tej refleksji – 

wpływu sytuacji w Libii na dynamikę i wyzwania stojące przed UE; opracowanie 

kompleksowej polityki wobec Libii, uwzględniającej perspektywę regionalną i 

panafrykańską oraz obejmującej szerszą politykę rozwojową, bezpieczeństwa i 

migracyjną, ochronę praw człowieka i podstawowych wolności, zwalczanie 

terroryzmu oraz walkę z niewolnictwem i wykorzystywaniem; dopilnowanie, aby 

polityka ta była poparta odpowiednimi i wystarczającymi środkami finansowymi na 

jej wdrożenie, w tym w następnych wieloletnich ramach finansowych, w celu 

uzyskania konkretnych wyników;” 

część druga „w miarę możliwości dalsze tworzenie i zacieśnianie współpracy między operacją 

NATO Sea Guardian a operacją EUNAVFOR MED SOPHIA;” 
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ust. 1 lit. ac) 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „kontynuowanie i intensyfikację operacji EUNAVFOR 

MED SOPHIA na rzecz zakłócenia modelu biznesowego handlarzy i przemytników 

ludzi, rozwoju libijskiej straży przybrzeżnej oraz” 

część druga te słowa 

 
motyw H 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „działania UE przynoszą rezultaty”, „w sferze” i 

„ponieważ” 

część druga te słowa 

 

GUE/NGL: 

ust. 1 lit. m) 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „w walce z terroryzmem i handlem ludźmi, nie tylko 

przez integrację wywiadów, współpracę finansową i wsparcie taktyczne, ale 

również” 

część druga te słowa 

 
ust. 1 lit. o) 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „zgodnie z deklaracją paryską z dnia 25 lipca 2017 r.,” 

część druga te słowa 

 

Verts/ALE, GUE/NGL: 

ust. 1 lit. u) 

część pierwsza „wzmożenie wspólnych wysiłków podejmowanych przez UE, Unię Afrykańską i 

ONZ na rzecz poprawy ochrony migrantów i uchodźców w Libii, ze szczególnym 

uwzględnieniem osób wymagających szczególnego traktowania; dokładne i 

niezwłoczne zbadanie zarzutów dotyczących nadużywania i nieludzkiego 

traktowania migrantów oraz uchodźców przez grupy przestępcze w Libii, a także 

doniesień o praktykach niewolniczych; opracowanie inicjatyw zapobiegających 

takim incydentom w przyszłości; poprawę warunków uchodźców i migrantów 

przetrzymywanych w ośrodkach detencyjnych oraz wezwanie władz libijskich do 

jak najszybszego zamknięcia obiektów uznanych za niespełniające 

międzynarodowych standardów; kontynuowanie i wzmożenie pomocy w 

dobrowolnym powrocie oraz działań w zakresie przesiedleń podejmowanych we 

współpracy z ONZ i Unią Afrykańską, podkreślając w tym kontekście istotność 

zniesienia libijskiego wymogu posiadania wizy wyjazdowej; zachęcanie władz 

libijskich do zaprzestania arbitralnych zatrzymań i do nieprzetrzymywania osób 

wymagających szczególnego traktowania, zwłaszcza dzieci; zapewnienie, by 

migrantów traktowano z pełnym poszanowaniem międzynarodowych standardów w 

obszarze praw człowieka oraz przydzielenie w tym celu koniecznych środków z 

budżetu UE; wezwanie Libii do podpisania i ratyfikowania Konwencji genewskiej 

dotyczącej statusu uchodźców z 1951 r. i dołączonego do niej w 1967 r. Protokołu;” 

z wyjątkiem słów „poprawę warunków uchodźców i migrantów przetrzymywanych 

w ośrodkach detencyjnych”, „uznanych za niespełniające międzynarodowych 

standardów” i „nieprzetrzymywania” 

część druga „poprawę warunków uchodźców i migrantów przetrzymywanych w ośrodkach 

detencyjnych” 

część trzecia „uznanych za niespełniające międzynarodowych standardów” 

część czwarta „nieprzetrzymywania” 
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część piąta „dopilnowanie, aby misja Unii Europejskiej dotycząca pomocy w zintegrowanym 

zarządzaniu granicami w Libii (EUBAM), operacja EUNAVFOR MED SOPHIA 

oraz operacja Themis Frontexu wspólnie koncentrowały wysiłki na zwalczaniu 

nielegalnych działań, w tym przemytu migrantów, handlu ludźmi oraz terroryzmu w 

środkowej części regionu Morza Śródziemnego;” 

część szósta „dopilnowanie, aby misja EUBAM, zgodnie ze swoim mandatem, nadal aktywnie 

współpracowała z władzami libijskimi i wspierała je w priorytetowych obszarach 

związanych z zarządzaniem granicami, egzekwowaniem prawa i szerzej 

rozumianym systemem wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych;” z 

wyjątkiem słowa „priorytetowych”  

część siódma „priorytetowych” 

 
ust. 1 lit. v) 

część pierwsza „dalsze rozwijanie działań na rzecz zwalczania wszelkich aktów przemytu ludzi i 

handlu ludźmi na terytorium, z terytorium i przez terytorium Libii oraz u jej 

wybrzeży, które to akty osłabiają proces stabilizacji kraju i zagrażają życiu tysięcy 

ludzi;” 

część druga „zapewnienie w tym kontekście ciągłości wkładu UE w przeciwdziałanie tym 

problemom przez pomoc libijskim partnerom w budowaniu zdolności do 

zabezpieczenia granic lądowych i morskich tego kraju oraz współpracę z władzami 

libijskimi w celu wdrożenia kompleksowej strategii zarządzania granicami;” 
 

Różne 

Poprawka 33 została anulowana. 
 

 

12. Sprawozdanie roczne z funkcjonowania strefy Schengen 

Sprawozdanie: Carlos Coelho (A8-0160/2018) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Po ust. 8 1 sprawozdawca  +  

Ust. 41 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 333, 295, 8 

Ust. 44 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 371, 270, 24 

Ust. 51 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 346, 322, 12 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 439, 157, 80 

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ponad 76 posłów ust. 41, 44, 51 
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13. Normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw 

Sprawozdanie: Teresa Jiménez-Becerril Barrio i Angelika Mlinar (A8-0168/2018) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 15 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 16 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 18 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 643, 3, 21 

Ust. 33 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 42 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 43 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 521, 109, 30 

Ust. 51 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 60 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 513, 101, 38 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Motyw N ust. pierwotny 

tekst 

gi + 523, 78, 55 

Motyw O ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 571, 29, 60 

2/gi + 517, 91, 52 

Motyw P ust. pierwotny 

tekst 

gi + 545, 65, 54 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 517, 74, 72 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ECR: ust. 18, 43 (część druga), 60 (część druga) 

ENF: motywy O, N, P 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ECR: ust. 18 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ECR: 

ust. 42 

część pierwsza „wzywa Komisję do przeciwdziałania prawnym i praktycznym niedociągnięciom we 

wdrażaniu dyrektywy przez właściwe współdziałanie różnych instrumentów 

ochrony ofiar w UE, takich jak dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 

2011/99/UE w sprawie europejskiego nakazu ochrony, dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2011/36/UE w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i 

zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2011/92/UE w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach 

seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej oraz 

dyrektywa 2014/42/UE w sprawie zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących 

do popełnienia przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa w UE;” 

część druga „wzywa wszystkie państwa członkowskie i UE, by ratyfikowały i w całości 

wdrożyły konwencję stambulską Rady Europy, żeby zapobiegać i przeciwdziałać 

przemocy wobec kobiet i dziewcząt, oraz by spójnie wdrożyły te ważne instrumenty, 

żeby zapewnić ofiarom w Europie możliwość pełnego korzystania z 

przysługujących im praw;” 

 
ust. 43 

część pierwsza „wzywa Komisję do uwzględnienia w monitorowaniu i sprawozdawczości badań 

sektorowych i do zapewnienia jednolitego stosowania dyrektywy, aby chronić 

wszystkie ofiary bez względu na podłoże wiktymizacji lub szczególne cechy,” 

część druga „takie jak rasa, kolor skóry, religia, płeć, tożsamość płciowa, ekspresja płciowa, 

orientacja seksualna, cechy płciowe, niepełnosprawność, status migracyjny lub inny 

status;” 

 
ust. 60 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „m.in. w zakresie zdrowia reprodukcyjnego” 

część druga te słowa 
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ENF: 

ust. 15 

część pierwsza „wzywa państwa członkowskie do wzmocnienia praw ofiar przestępstw z 

nienawiści” 

część druga „w tym przestępstw przeciwko osobom LGBTI i przestępstw z pobudek 

rasistowskich;” 

 
ust. 33 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „i osoby LGBTQI” 

część druga te słowa 

 
ust. 51 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „i osób LGBTQI” oraz „uwarunkowanej płcią” 

część druga te słowa 

 
motyw O: 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „wobec migrantów i osób ubiegających się o azyl” 

część druga te słowa 

 

ECR, ENF: 

ust. 16 

część pierwsza „podkreśla, że indywidualne oceny mają zasadnicze znaczenie dla wzmocnienia 

pozycji wszystkich ofiar dzięki informowaniu ofiar o prawach – w tym o prawie do 

podejmowania decyzji – przysługujących im w postępowaniu, w którym biorą 

udział, a jeżeli ofiara jest dzieckiem – o prawie dostępu do szczególnych gwarancji 

procesowych, które stosuje się do ofiary od samego początku postępowania 

sądowego; wzywa państwa członkowskie do właściwego wdrożenia do prawa 

krajowego terminowych, indywidualnych ocen ofiar, w tym – w razie potrzeby – 

podczas pierwszego kontaktu ofiar z właściwym organem, co stanowi kluczowy 

krok proceduralny służący rozpoznaniu i określeniu szczególnych potrzeb ofiary, a 

następnie do zapewnienia jej szczególnej ochrony zgodnie z tymi potrzebami oraz 

do zapobiegania wtórnej i powtórnej wiktymizacji, zastraszaniu i działaniom 

odwetowym; podkreśla, że należy regularnie dokonywać przeglądu ocen 

indywidualnych w celu ustalenia bieżących potrzeb w zakresie wsparcia, a w 

odpowiednim czasie po popełnieniu przestępstwa ofiarom należy zapewnić przegląd 

działań następczych w oparciu o istniejącą wiedzę na temat reakcji na przeżycia 

traumatyczne; przypomina, że ocena indywidualna jest szczególnie potrzebna w 

przypadku ofiar handlu ludźmi oraz dzieci będących ofiarami niegodziwego 

traktowania w celach seksualnych, ze względu na skutki społeczne, fizyczne i 

psychologiczne tych przestępstw;” 

część druga „przypomina, że we wszystkich indywidualnych ocenach należy uwzględniać 

problematykę płci, ponieważ kobiety i osoby LGBTQI będące ofiarami przemocy 

uwarunkowanej płcią wymagają szczególnej uwagi i ochrony ze względu na 

wysokie ryzyko powtórnej wiktymizacji, oraz że należy zapewnić szczególne środki 

i specjalistyczne wsparcie;” z wyjątkiem słów „i osoby LGBTQI będące ofiarami 

przemocy uwarunkowanej płcią” 

część trzecia „i osoby LGBTQI będące ofiarami przemocy uwarunkowanej płcią” 
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14. Roczne sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki handlowej 

Sprawozdanie: Tokia Saïfi (A8-0166/2018) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Po ust. 1 5 GUE/NGL gi - 287, 347, 25 

Ust. 2 6 GUE/NGL gp   

1/gi - 276, 366, 15 

2/gi ↓  

3/gi ↓  

Ust. 3 7 GUE/NGL ge - 238, 355, 51 

Ust. 4 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Ust. 5 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 8 8 GUE/NGL gi - 131, 526, 10 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 9 9 GUE/NGL gi - 149, 495, 14 

Ust. 13 10s GUE/NGL  -  

Ust. 14 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 15 2 S&D gi - 266, 386, 9 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 16 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 542, 102, 14 

Ust. 25 11 GUE/NGL  -  

Ust. 37 12 GUE/NGL  -  

Ust. 42 13 GUE/NGL  -  

Ust. 44 14 GUE/NGL gi - 285, 346, 30 

Ust. 46 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 476, 169, 13 

Ust. 49 15 GUE/NGL gi - 296, 346, 11 

Ust. 60 3 S&D gi - 323, 323, 13 

Ust. 62 4 S&D  -  

Po motywie M 1 S&D  -  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 499, 91, 54 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

S&D: poprawki 2, 3, ust. 16, 46 (część druga) 

GUE/NGL: poprawki 5, 6, 8, 9, 14, 15 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ECR: ust. 16 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ECR: 

ust. 46 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „w tym rozważania na temat między innymi podejścia 

opartego na sankcjach;” 

część druga te słowa 

 

S&D: 

poprawka 6 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „szantażowanie państw trzecich” i „grożącą” 

część druga „szantażowanie państw trzecich” 

część trzecia „grożącą” 

 

PPE: 

ust. 4 
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część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „bezzwłocznie podjęła kroki” oraz „i aby bez opóźnień 

przedstawiła ocenę skutków uwzględniającą różne warianty przyszłych stosunków 

handlowych, tak aby” 

część druga te słowa 

 

EFDD: 

ust. 5 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „wzywa Komisję i Radę, by jak najszybciej 

doprecyzowały swoją decyzję w sprawie przyszłej struktury umów o wolnym handlu 

oraz by w pełni przestrzegały podziału kompetencji między UE i jej państwami 

członkowskimi przy przyjmowaniu wytycznych negocjacyjnych i prowadzeniu 

negocjacji, w odniesieniu do podstawy prawnej wniosków o podpisanie i zawarcie 

umowy, a w szczególności w odniesieniu do podpisywania i zawierania przez Radę 

międzynarodowych umów handlowych, aby dodatkowo nie opóźniać wejścia w 

życie uzgodnionych, lecz jeszcze nieratyfikowanych umów z partnerami 

handlowymi;” 

część druga te słowa 

 
ust. 8 

część pierwsza „odnotowuje wstrzymanie negocjacji wielostronnych dotyczących porozumienia w 

sprawie handlu usługami (TiSA) i umowy w sprawie towarów środowiskowych;” z 

wyjątkiem słów „porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA)” 

część druga „porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA)” 

część trzecia „wzywa Unię, by wykazała się inicjatywą i ponownie posunęła naprzód oba procesy 

negocjacyjne, a w przypadku negocjacji dotyczących TiSA – w oparciu o stanowisko 

Parlamentu Europejskiego w sprawie TiSA;” 

 
ust. 14 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „wzywa Komisję do dalszej pracy nad nowym 

wielostronnym systemem trybunałów inwestycyjnych” 

część druga te słowa 

 


