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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. Sytuacja osób posiadających jednocześnie obywatelstwo UE i obywatelstwo 

irańskie, uwięzionych w Iranie 

Projekty rezolucji: B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0254/2018 

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

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0254/2018  ECR  ↓  

B8-0255/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0256/2018  S&D  ↓  

B8-0257/2018  PPE  ↓  

B8-0258/2018  ALDE  ↓  

 

 

 

2. Obrońcy praw kobiet w Arabii Saudyjskiej 

Projekty rezolucji: B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-
0264/2018, B8-0268/2018 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0259/2018 

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

Ust. 2 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 8 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Po ust. 10 2 GUE/NGL ge - 275, 314, 31 

Po ust. 11 5 EFDD gi + 310, 255, 54 

Ust. 13 ust. pierwotny gp   
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

tekst 
1/ge + 352, 260, 7 

2 +  

3 +  

Ust. 14 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 588, 30, 10 

2/gi + 490, 117, 10 

Ust. 15 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw D ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Po motywie I 1 GUE/NGL  -  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 525, 29, 71 

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0259/2018  ECR  ↓  

B8-0260/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0261/2018  EFDD  ↓  

B8-0262/2018  S&D  ↓  

B8-0263/2018  PPE  ↓  

B8-0264/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0268/2018  ALDE  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL: głosowanie końcowe 

EFDD: poprawka 5 

ECR: ust. 14 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: ust. 8, 15, motyw D 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ECR: 

ust. 14 
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część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „wzywa Radę, aby rozważyła wprowadzenie środków 

wymierzonych przeciwko osobom odpowiedzialnym za poważne naruszenia praw 

człowieka;” 

część druga te słowa 

 

PPE: 

Ust. 2 

część pierwsza „potępia represje stosowane wobec obrońców praw człowieka w Arabii Saudyjskiej, 

w tym obrońców praw kobiet, które to represje osłabiają wiarygodność procesu 

reform w tym kraju;” 

część druga „wzywa rząd Arabii Saudyjskiej do natychmiastowego i bezwarunkowego 

uwolnienia wszystkich obrońców praw człowieka oraz innych więźniów sumienia 

przetrzymywanych i skazywanych wyłącznie za korzystanie z przysługującego im 

prawa do wolności słowa i za pokojową pracę na rzecz praw człowieka; potępia 

utrzymującą się systemową dyskryminację kobiet i dziewcząt w Arabii Saudyjskiej;” 

 
ust. 13 

część pierwsza „wzywa UE do złożenia rezolucji w sprawie sytuacji obrońców praw człowieka w 

Arabii Saudyjskiej na następnej sesji Rady Praw Człowieka ONZ;” 

część druga „wzywa UE, aby podczas kolejnego posiedzenia Rady Praw Człowieka i Komisji ds. 

Statusu Kobiet poruszyła kwestię członkostwa państw o budzącej wątpliwości 

historii przestrzegania praw człowieka, w tym w odniesieniu do poszanowania praw 

kobiet i równości płci;” 

część trzecia „wzywa UE, by na forum Rady Praw Człowieka ONZ zaproponowała mianowanie 

specjalnego sprawozdawcy ds. praw człowieka w Arabii Saudyjskiej;” 
 

Różne 

Poprawki 3 i 4 zostały wycofane. 
 

 

3. Sudan, w szczególności sytuacja Noury Hussein Hammad 

Projekty rezolucji: B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-
0271/2018 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0265/2018 

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

Ust. 9 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 553, 54, 21 

2/gi + 570, 26, 18 

Po motywie M 1 Verts/ALE ge + 339, 253, 31 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 455, 34, 140 

Projekty rezolucji grup politycznych 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

B8-0265/2018  ECR  ↓  

B8-0266/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0267/2018  S&D  ↓  

B8-0269/2018  PPE  ↓  

B8-0270/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0271/2018  ALDE  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

PPE: głosowanie końcowe (RC-B8-0265/2018) 

S&D: ust. 9 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ECR: 

ust. 9 

część pierwsza „ponownie wyraża zdecydowany sprzeciw wobec stosowania kary śmierci we 

wszystkich przypadkach i bez względu na okoliczności; uważa, że kara śmierci 

narusza godność ludzką oraz stanowi okrutne, nieludzkie i  poniżające traktowanie;” 

część druga „apeluje do władz Sudanu, by przestrzegały moratorium ONZ na wykonywanie kary 

śmierci; wzywa Sudan do ratyfikowania konwencji w sprawie zakazu stosowania 

tortur i Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet;” 
 

Różne 

Projekt rezolucji RC-B8-0265/2018 podpisał również Jordi Solé (grupa Verts/ALE). 
 

 

4. Mianowanie członka komisji selekcyjnej ds. powołania Prokuratury Europejskiej 

Projekt rezolucji: B8-0237/2018 (głosowanie tajne (art. 180a ust. 1 Regulaminu)) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: 

kandydatura Antonio 

Mury 

taj + 434, 109, 74 
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5. Manipulowanie licznikiem kilometrów (drogomierzem) w pojazdach silnikowych 

przegląd ram prawnych UE 

Sprawozdanie: Ismail Ertug (A8-0155/2018) (wymagana większość głosów posłów do Parlamentu) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 577, 32, 19 

 

 

6. Unijny Mechanizm Ochrony Ludności ***I 

Sprawozdanie: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie łączne 

1 

3-9 

11-12 

14-15 

17-22 

24-30 

32-34 

36-43 

52-53 

56-60 

64-65 

komisja  +  

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie odrębne 

2 komisja gp   

1 +  

2/ge + 308, 280, 35 

13 komisja gp   

1 +  

2/ge + 316, 294, 18 

16 komisja gp   

1 +  

2 -  

23 komisja go +  

35 komisja go -  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

62 komisja gp   

1 +  

2 -  

3 +  

Art. 1 akapit 1 pkt 4 

lit. a) 

Decyzja nr 

1313/2013/UE 

Art. 6 akapit 1 lit. a) 

69 ponad 38 

posłów 

 -  

31 komisja  +  

72 GUE/NGL  ↓  

Art. 1 pkt 7 

Decyzja nr 

1313/2013/UE 

Art. 12 

76s ENF gi - 68, 556, 7 

Art. 1 akapit 1 pkt 7 

Decyzja nr 

1313/2013/UE 

Art. 12 ust. 1 

44 komisja  +  

Art. 1 akapit 1 pkt 7 

Decyzja nr 

1313/2013/UE 

Art. 12 ust. 2 

70 ALDE  -  

45 komisja gp   

1 +  

2 -  

3 +  

4/gi + 488, 103, 42 

73 GUE/NGL  ↓  

Art. 1 akapit 1 pkt 7 

Decyzja nr 

1313/2013/UE 

Art. 12 ust. 2a (nowy) 

46 komisja  +  

Art. 1 akapit 1 pkt 7 

Decyzja nr 

1313/2013/UE 

Art. 12 ust. 4 

47 komisja  +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Art. 1 akapit 1 pkt 7 

Decyzja nr 

1313/2013/UE 

Art. 12 ust. 5 

48 komisja  +  

Art. 1 akapit 1 pkt 7 

Decyzja nr 

1313/2013/UE 

Art. 12 ust. 7 

49 komisja  +  

Art. 1 akapit 1 pkt 7 

Decyzja nr 

1313/2013/UE 

Art. 12 ust. 8 

50 komisja  +  

Art. 1 akapit 1 pkt 7 

Decyzja nr 

1313/2013/UE 

Art. 12 ust. 10 

51 komisja  +  

Art. 1 akapit 1 pkt 9 

Decyzja nr 

1313/2013/UE 

Art. 13 

77s ENF  -  

Art. 1 akapit 1 pkt 9 

Decyzja nr 

1313/2013/UE 

Art. 13 ust. 1 

54 komisja  +  

Art. 1 akapit 1 pkt 9 

Decyzja nr 

1313/2013/UE 

Art. 13 ust. 1 akapit 2 

wprowadzenie 

55 komisja  +  

Art. 1 pkt 9 

Decyzja nr 

1313/2013/UE 

Art. 13 ust. 2a (nowy) 

74 GUE/NGL  -  

Art. 1 akapit 1 pkt 13 

Decyzja nr 

1313/2013/UE 

Art. 20a akapit 1 

78s ENF  -  

61 komisja  +  

Art. 1 pkt 14 lit. a) 

Decyzja nr 

1313/2013/UE 

Art. 21 lit. j) 

75 GUE/NGL  -  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Art. 1 akapit 1 pkt 14 

– ppkt b i 

Decyzja nr 

1313/2013/UE 

Art. 21 ust. 2 lit. c) 

akapit 2 ppkt ii 

66 PPE ge - 311, 318, 3 

Art. 1 akapit 1 pkt 15 

Decyzja nr 

1313/2013/UE 

Art. 26 ust. 2 

67 PPE ge - 253, 357, 18 

63 komisja  +  

Po motywie 5 68 ponad 38 

posłów 

ge + 356, 251, 21 

Motyw 6 10 komisja gp   

1 +  

2/gi + 501, 107, 23 

71 GUE/NGL  ↓  

Głosowanie: wniosek Komisji gi + 431, 99, 97 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ENF: poprawka 76 

Verts/ALE: poprawki 10 (część druga), 45 (część czwarta) 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: poprawki 23, 63 

GUE/NGL: poprawka 35 

Verts/ALE: poprawka 62 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

poprawka 13 

część pierwsza „W sytuacji nieprzewidzianej klęski lub katastrofy wiele państw członkowskich 

musi się zmierzyć z niedostatkiem materiałów i urządzeń technicznych. Unijny 

mechanizm powinien zatem umożliwić w razie potrzeby rozszerzenie bazy zasobów 

materialnych i technicznych,” 

część druga „w szczególności w celu ratowania osób niepełnosprawnych, starszych lub 

chorych.” 

 
poprawka 16 

część pierwsza „Żeby umożliwić funkcjonowanie zdolności w ramach rescEU, należy udostępnić 

dodatkowe środki budżetowe na sfinansowanie działań w ramach unijnego 

mechanizmu, lecz nie kosztem środków finansowych przeznaczonych na inne 

kluczowe z punktu widzenia Unii strategie polityczne,” 
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część druga „takie jak promowanie praw, równości i obywatelstwa, wspieranie wymiaru 

sprawiedliwości czy rozwoju społecznego na całym świecie, włącznie ze wszystkimi 

środkami przeznaczonymi na programy i projekty dotyczące równouprawnienia 

mężczyzn i kobiet oraz wzmacniania pozycji kobiet, szczególnie biorąc pod uwagę 

fakt, że wdrażanie niektórych z tych programów było wyjątkowo udane (przydziały 

płatności na program „Prawa, równość i obywatelstwo” osiągnęły poziom ponad 99 

% w ciągu minionych trzech lat).” 

 
poprawka 62 

część pierwsza „W przypadku zdolności państw członkowskich, które nie zostały wstępnie 

zgłoszone do europejskiej puli ochrony ludności, wysokość unijnego wsparcia 

finansowego na rzecz zasobów transportowych nie przekracza 55 % całkowitych 

kosztów kwalifikowalnych. Aby kwalifikować się do uzyskania tego rodzaju 

finansowania, państwa członkowskie zobowiązują się sporządzić rejestr wszystkich 

dostępnych zdolności wraz z odpowiednimi strukturami zarządzania, z wyjątkiem 

tych zgłoszonych wstępnie do europejskiej puli ochrony ludności, w zakresie 

reagowania na klęski i katastrofy o charakterze zdrowotnym, przemysłowym, 

sejsmicznym lub wulkanicznym,” 

część druga „masowe przemieszczanie się ludności i sytuacje kryzysowe na dużą skalę,” 

część trzecia „powodzie, pożary lasów, ataki terrorystyczne, chemiczne, biologiczne, 

radiologiczne i jądrowe.” 

 

PPE, GUE/NGL, Verts/ALE: 

poprawka 2 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „Niestety czasami te klęski i katastrofy są wynikiem 

umyślnego działania, jak w przypadku ataków terrorystycznych.” 

część druga te słowa 

 
poprawka 10 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „ataków terrorystycznych oraz ataków chemicznych, 

biologicznych, radiologicznych i jądrowych,” 

część druga te słowa 

 
poprawka 45 

część pierwsza „rescEU składa się ze zdolności dodatkowych względem zdolności istniejących już 

w państwach członkowskich, które ma na celu uzupełniać i wzmacniać, i służy 

reagowaniu w obliczu obecnych i przyszłych zagrożeń. Zdolności te należy określić 

z uwzględnieniem ewentualnych braków w zakresie zdolności reagowania na 

sytuacje kryzysowe o charakterze zdrowotnym, przemysłowym, środowiskowym, 

sejsmicznym lub wulkanicznym,” 

część druga „na masowe przemieszczanie się ludności i sytuacje kryzysowe na dużą skalę,” 

część trzecia „powodzie i pożary lasów, jak również zagrożenia terrorystyczne, chemiczne, 

biologiczne, radiologiczne i jądrowe. Mając na uwadze zidentyfikowane braki, w 

skład rescEU wchodzą co najmniej następujące zdolności: gaszenie pożarów lasów 

z powietrza; sprzęt pompujący o wysokiej wydajności; miejskie zespoły 

poszukiwawczo-ratownicze; szpitale polowe i zespoły ratownictwa medycznego.” z 

wyjątkiem słów „jak również zagrożenia terrorystyczne, chemiczne, biologiczne, 

radiologiczne i jądrowe.” 

część czwarta „jak również zagrożenia terrorystyczne, chemiczne, biologiczne, radiologiczne i 

jądrowe.” 
 

 

7. Instrument „Łącząc Europę” po 2020 r. 
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Projekty rezolucji: B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0242/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

Po ust. 18 1 EFDD  -  

Ust. 19 2 EFDD  -  

Ust. 25 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 368, 211, 51 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0242/2018  PPE  ↓  

B8-0243/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0245/2018  ECR  ↓  

B8-0246/2018  ALDE, S&D  ↓  

B8-0247/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL, Verts/ALE:  ust. 25 

  
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

S&D: ust. 25 
 

Różne 

Cláudia Monteiro de Aguiar (grupa PPE) podpisała się również pod projektem rezolucji B8-

0242/2018. 

Deirdre Clune, Dieter-Lebrecht Koch i Ivica Tolić (grupa PPE) podpisali się również pod 

wspólnym projektem rezolucji  RC-B8-0242/2018. 

Ana Miranda (grupa Verts/ALE) podpisała się również pod projektem rezolucji B8-0243/2018. 
 

 

8. Sytuacja w Nikaragui 

Projekty rezolucji: B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-

0252/2018, B8-0253/2018 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0244/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD) 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 536, 39, 53 

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0244/2018  PPE  ↓  

B8-0248/2018  S&D  ↓  

B8-0249/2018  ECR  ↓  

B8-0250/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0251/2018  ALDE  ↓  

B8-0252/2018  EFDD  ↓  

B8-0253/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

PPE, S&D: głosowanie końcowe (RC-B8-0244/2018) 
 

 

9. Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet: odmiana losu dziewcząt i kobiet w 

kontekście stosunków zewnętrznych UE w latach 2016–2020 

Sprawozdanie: Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Zastępczy projekt 

rezolucji 

1 PPE  -  

Ust. 21 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 546, 20, 61 

Ust. 23 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 486, 76, 58 

Ust. 24 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 406, 173, 46 

Ust. 25 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 413, 138, 63 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 26 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 528, 18, 78 

Ust. 40 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 349, 207, 56 

Ust. 41 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 423, 141, 52 

Ust. 52 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw Q ust. pierwotny 

tekst 

gi + 403, 149, 73 

Głosowanie: rezolucja komisji DEVE, FEMM 

(całość tekstu) 

gi + 383, 118, 120 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL: ust. 23, 24, 25, 26, 40, 41, motyw Q 

ENF: ust. 21, 24 

Verts/ALE: ust. 21, 24, 41 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ENF: ust. 41, motyw Q 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

GUE/NGL 

Ust. 52 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „unijnych” i „wojskowych” 

część druga te słowa 
 

 

10. Wykonanie strategii UE na rzecz młodzieży 

Sprawozdanie: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 2 1 EFDD gi - 92, 513, 18 

Ust. 29 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 481, 116, 30 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 35 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 36 2 EFDD gi - 64, 533, 31 

Ust. 50 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 286, 312, 28 

Ust. 62 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 506, 113, 9 

Ust. 71 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 78 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw E ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Motyw R ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw T ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw U ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 466, 53, 110 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFDD: poprawki 1, 2 

ENF: ust. 29, 62 



P8_PV(2018)05-31(VOT)_PL.docx 15 PE 623.124 

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ALDE: ust. 35, 78 

ENF: ust. 71 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

ust. 50 

część pierwsza „jest głęboko zaniepokojony szczególnie naglącym problemem ubóstwa dzieci, 

który dotyka nawet 25 mln dzieci w UE (ponad 26,4 % wszystkich Europejczyków 

w wieku poniżej 18 lat) pochodzących z rodzin borykających się każdego dnia z 

brakiem wystarczającego dochodu i podstawowych usług; uważa, że polityki 

młodzieżowe mogą wnieść wkład w takie obszary jak polityka dotycząca dzieci i 

rodziny;” 

część druga „wzywa Komisję do opracowania gwarancji dla dzieci jako długoterminowego 

instrumentu z myślą o stworzeniu równych szans wszystkim dzieciom w UE w 

ramach specjalnego systemu finansowania, aby zagwarantować, że każde dziecko 

żyjące w ubóstwie ma dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej, bezpłatnej edukacji, 

bezpłatnej opieki nad dziećmi, godnych warunków mieszkaniowych i 

odpowiedniego wyżywienia;” 

 
motyw T 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „edukacja w zakresie równouprawnienia płci oraz 

edukacja seksualna” 

część druga te słowa 

 

ENF: 

motyw R 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa „migracją” 

część druga te słowa 

 
motyw U 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „migrantów, uchodźców” 

część druga te słowa 

 

PPE, ENF: 

motyw E 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „takie jak mniejszości etniczne, osoby o specjalnych 

potrzebach, kobiety” oraz „osoby LGBTIQ, migranci i uchodźcy” 

część druga „takie jak mniejszości etniczne, osoby o specjalnych potrzebach, kobiety” 

część trzecia „osoby LGBTIQ, migranci i uchodźcy” 
 

 

11. Wdrożenie dyrektywy w sprawie ekoprojektu (2009/125/WE) 

Sprawozdanie: Frédérique Ries (A8-0165/2018) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 4 8 EFDD gi - 45, 568, 14 



P8_PV(2018)05-31(VOT)_PL.docx 16 PE 623.124 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 20 ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Ust. 23 ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Ust. 24 ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Ust. 30 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 370, 242, 6 

Ust. 32 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

3 -  

Ust. 35 1 ECR  +  

ust. pierwotny 

tekst 

go ↓  

Motyw A 2s EFDD gi - 37, 568, 23 

Motyw C 3 EFDD gp   

1/gi - 33, 582, 14 

2/gi - 70, 536, 14 

Motyw E 4s EFDD gi - 41, 579, 7 

Po motywie L   ge + poprawka ustna 

330, 246, 44 

Motyw M 5 EFDD gi - 67, 527, 32 

Motyw O 6 EFDD gi - 58, 550, 15 

Motyw R 7 EFDD gi - 37, 558, 27 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 561, 45, 17 

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ECR: ust. 20, 24 

PPE: ust. 24, 35 

EFDD: poprawki 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

ALDE: ust. 20, 23, 32 
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S&D: ust. 30 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ECR: 

poprawka 3 

część pierwsza „mając na uwadze, że uchylenie dyrektywy w sprawie ekoprojektu mogłoby 

zintensyfikować dążenia Europy do poprawy efektywności energetycznej;” 

część druga „podkreśla, że energię, w szczególności paliwa kopalne, należy uważać za jeden z 

kluczowych zasobów, które również mogą wspierać tworzenie miejsc pracy;” 

 

ECR, PPE, S&D: 

ust. 32 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „a) wspierać możliwości modernizacji przez 

udostępnianie aktualizacji oprogramowania do urządzeń elektronicznych;” oraz „c) 

zwiększyć możliwości recyklingu przez stosowanie jednakowych lub 

kompatybilnych polimerów syntetycznych;” 

część druga „a) wspierać możliwości modernizacji przez udostępnianie aktualizacji 

oprogramowania do urządzeń elektronicznych;” 

część trzecia „c) zwiększyć możliwości recyklingu przez stosowanie jednakowych lub 

kompatybilnych polimerów syntetycznych;” 
 

Ashley Fox przedstawił następującą poprawkę ustną: 

Motyw L a (nowy)” 

„L a. mając na uwadze, iż obowiązujące wyłączenie dla oświetlenia scenicznego z przepisów 

rozporządzeń Komisji nr 244/20091 i 1194/20122 jest dobrym i skutecznym rozwiązaniem 

uwzględniającym specjalne potrzeby i sytuację teatrów i całego przemysłu rozrywkowego i powinno 

być ono utrzymane; 

-------- 
1 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 

2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu 

dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego (Dz.U. L 76 z 24.3.2009, s. 3). 
2 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania 

dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących 

ekoprojektu dla lamp kierunkowych, lamp z diodami elektroluminescencyjnymi i powiązanego 

wyposażenia (Dz.U. L 342 z 14.12.2012, s. 1).” 
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12. Udzielanie odpowiedzi na petycje dotyczące problemu niepewności zatrudnienia, 

wynikającego z nadużywania umów na czas określony 

Projekt rezolucji: B8-0238/2018 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-0238/2018  

(komisja PETI) 

Ust. 1 4 GUE/NGL gi - 65, 489, 59 

Po ust. 2 5 GUE/NGL gi + 501, 74, 35 

Ust. 3 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 535, 70, 12 

2/gi + 357, 226, 27 

3/gi + 411, 193, 9 

Ust. 4 6 GUE/NGL gi - 293, 317, 5 

Ust. 5 8 ENF gi - 93, 488, 31 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 -  

2 +  

3 +  

Ust. 7 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 9 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 574, 16, 22 

Ust. 10 2 EFDD  -  

7 GUE/NGL gi - 295, 308, 6 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 401, 178, 25 

2/gi + 297, 255, 53 

Ust. 11 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 526, 57, 27 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 12 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 14 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 458, 76, 75 

Ust. 17 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 543, 40, 23 

2/gi + 280, 266, 56 

Ust. 19 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 376, 188, 42 

Ust. 20 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 329, 229, 39 

Ust. 21 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 388, 185, 22 

2/gi + 536, 27, 36 

3/gi + 361, 209, 26 

Ust. 22 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 23 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw A ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 525, 64, 6 

2/gi + 320, 247, 25 

3/gi + 293, 255, 41 

4/gi + 320, 243, 22 

Motyw B ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Motyw C ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw E ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw F 1 EFDD  +  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 ↓  

2 ↓  

Motyw G 3 GUE/NGL ge + 292, 257, 12 

Motyw H ust. pierwotny 

tekst 

gi + 287, 225, 38 

Motyw J ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw K ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 483, 58, 20 

2/gi - 218, 321, 17 

Motyw L ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Motyw N ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 303, 219, 37 

Motyw O ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 502, 31, 15 

2/gi + 332, 202, 12 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 312, 75, 155 
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Wnioski o głosowanie imienne 

S&D: głosowanie końcowe 

EFDD: ust. 14, 17, 21, motywy A, H, głosowanie końcowe 

GUE/NGL: poprawki 4, 5, 6, 7, ust. 9, 10, motywy A, K, O 

Verts/ALE: ust. 3, 11, 19, 20, głosowanie końcowe 

ENF: poprawka 8 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

S&D: motyw L 

PPE: ust. 7, 10, 19, 20, 23, motyw H 

ALDE: ust. 11, 12, 14, 17, 21, motywy H, K, N 

Verts/ALE: motyw J 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

ust. 17 

część pierwsza „podkreśla, że przekształcenie umowy na czas określony w umowę o pracę na czas 

nieokreślony musi być uważane za środek skutecznego zapobiegania nadużywaniu 

umów na czas określony zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, oraz 

karania za takie nadużycia,” 

część druga „a także musi być wyraźnie i w spójny sposób włączane przez wszystkie państwa 

członkowskie do odpowiednich ram prawnych dotyczących prawa pracy;” 

 
ust. 21 

część pierwsza „potępia fakt, że pracownicy uznani przez właściwe organy sądowe za ofiary 

nadużywania umów o pracę na czas określony, z naruszeniem dyrektywy 

1999/70/WE, zostali zwolnieni z pracy;” 

część druga „zdecydowanie uważa, że w przypadkach nadużywania kolejnych umów na czas 

określony można zastosować środek oferujący skuteczne i równorzędne gwarancje 

dla ochrony pracowników” 

część trzecia „w celu należytego ukarania za nadużycia oraz usunięcia konsekwencji naruszenia 

prawa Unii, a także zabezpieczenia sytuacji danych pracowników dotyczącej 

zatrudnienia;” 

 
ust. 22 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „wysokości płacy minimalnej” 

część druga te słowa 

 
motyw C 

część pierwsza „mając na uwadze, że istnieje potrzeba dostosowania reakcji politycznych w celu 

odzwierciedlenia faktu, iż niepewność zatrudnienia jest dynamicznym aspektem 

wpływającym na wszystkie osobiste stosunki pracy; mając na uwadze, że walkę z 

niepewnym zatrudnieniem należy prowadzić za pomocą zintegrowanego 

wielopoziomowego pakietu politycznego,” 

część druga „który promuje integracyjne i skuteczne normy pracy wraz ze skutecznymi środkami 

w celu zapewnienia poszanowania zasady równości;” 

 

ALDE: 

motyw B 

część pierwsza „mając na uwadze, że niepewne warunki pracy wynikają z istnienia poważnych luk 

w skutecznej ochronie praw pracowniczych na różnych poziomach regulacji, w tym 

w prawie pierwotnym i prawie wtórnym UE oraz prawie państw członkowskich;” 
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część druga „mając na uwadze, że petycje dotyczące różnych rodzajów zatrudnienia powinny 

być rozważane w pełnej zgodności z ustawodawstwem krajowym danego państwa 

członkowskiego, z którego się wywodzą, oraz z odpowiednim prawem Unii; mając 

na uwadze, że polityka społeczna i polityka pracy UE opierają się na zasadzie 

pomocniczości;” 

 
motyw O 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „pracę w niepełnym wymiarze godzin” 

część druga te słowa 

 

GUE/NGL: 

ust. 10 

część pierwsza „podkreśla, że należy zapewnić kontrole, tak aby pracownicy podlegający 

tymczasowym lub elastycznym ustaleniom umownym korzystali z co najmniej takiej 

samej ochrony jak wszyscy inni pracownicy; zauważa, że konieczne są 

ukierunkowane wysiłki zmierzające do stosowania istniejących instrumentów MOP 

w ramach specjalnej kampanii przeciwko niepewnym formom zatrudnienia oraz że 

należy poważnie rozważyć zapotrzebowanie na nowe wiążące instrumenty i środki 

prawne, które ograniczyłyby niepewne formy zatrudnienia” 

część druga „oraz zmniejszyłyby atrakcyjność niepewnych umów o pracę dla pracodawców;” 

 

PPE, ALDE: 

ust. 3 

część pierwsza „wzywa Komisję i państwa członkowskie do zwalczania niepewnych form 

zatrudnienia, takich jak umowy zerogodzinowe, przez zapewnienie rozwoju nowych 

instrumentów oraz spójne poszanowanie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej, a także konkretne egzekwowanie prawodawstwa UE i 

ustawodawstwa krajowego na szczeblu krajowym w celu rozwiązania problemu 

deficytu godnej pracy i wdrożenia podejścia opartego na prawach;” z wyjątkiem 

słów „takich jak umowy zerogodzinowe” 

część druga „takich jak umowy zerogodzinowe” 

część trzecia „wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia współpracy z wszystkimi 

partnerami społecznymi – w szczególności związkami zawodowymi – i istotnymi 

zainteresowanymi stronami z myślą o promowaniu wysokiej jakości, bezpiecznego i 

dobrze opłacanego zatrudnienia, między innymi w celu wzmocnienia inspekcji 

pracy;” 

 
motyw A 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „w ostatnich 15 latach”, „ z powodu wdrożenia polityki 

oszczędnościowej i ograniczeń praw pracowniczych” oraz „co doprowadziło do 

wzrostu niepewności zatrudnienia i niestabilności pracy;” 

część druga „w ostatnich 15 latach” 

część trzecia „ z powodu wdrożenia polityki oszczędnościowej i ograniczeń praw pracowniczych” 

część czwarta „co doprowadziło do wzrostu niepewności zatrudnienia i niestabilności pracy;” 

 
motyw F 

część pierwsza „mając na uwadze, że na przestrzeni lat kilka państw członkowskich doświadczyło 

znacznego wzrostu liczby umów o pracę na czas określony i niestandardowych 

zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym,” 

część druga „przy czym obowiązujące w nich ramy prawne nie mogły zapobiegać dużej liczbie 

kolejnych umów na czas określony ani karać za ich stosowanie ze względu na brak 

skutecznych i proporcjonalnych środków zaradczych; mając na uwadze, że osłabiło 

to integralność europejskiego ustawodawstwa w obszarze zatrudnienia oraz 

orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;” 
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motyw N 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „w tym umowy zerogodzinowe” 

część druga te słowa 

 

PPE, ALDE, GUE/NGL: 

ust. 5 

część pierwsza „odnotowuje wniosek Komisji dotyczący Europejskiego Urzędu ds. Pracy oraz 

domaga się, by organ taki otrzymał wystarczający własny budżet, bez przenoszenia 

do niego zasobów z budżetów innych ważnych podmiotów;” 

część druga „wzywa Komisję do zintensyfikowania wysiłków mających na celu usunięcie 

niesprawiedliwych warunków z umów o pracę dzięki uwzględnieniu wszystkich 

nadużyć i luk; uznaje nowy wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie przejrzystych i 

przewidywalnych warunków pracy, którego celem jest ustanowienie nowych praw 

dla wszystkich pracowników, w szczególności w celu poprawy warunków pracy 

pracowników w nowych i niestandardowych formach zatrudnienia,” 

część trzecia „z jednoczesnym zmniejszeniem obciążeń dla pracodawców i zachowaniem 

zdolności adaptacji rynku pracy;” 

 

EFDD, Verts/ALE: 

motyw E 

część pierwsza „mając na uwadze, że dane Eurostatu i Eurofoundu na temat niedobrowolnej pracy 

na czas określony, dysproporcji pod względem wieku i płci w obszarze pracy na czas 

określony oraz niedostatecznego zatrudnienia znacznej części pracowników 

zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy pokazują coraz częstsze 

stosowanie niestandardowych, nietypowych form zatrudnienia;” 

część druga „mając na uwadze, że dane na temat bezrobocia według płci i wieku pokazują, że 

jest ono najniższe od 2009 r.;” 

 

EFDD, GUE/NGL: 

motyw K 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa „nadużywanie” 

część druga to słowo 

 


