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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. Kryzys politycznego w Mołdawii po unieważnieniu wyborów na urząd burmistrza 

Kiszyniowa 

Projekty rezolucji: B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018, B8-
0332/2018 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji RC-B8-0322/2018 

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

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 343, 35, 160 

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0322/2018  PPE  ↓  

B8-0326/2018  ECR  ↓  

B8-0328/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0329/2018  S&D  ↓  

B8-0330/2018  ALDE  ↓  

B8-0332/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

PPE: głosowanie końcowe (RC-B8-0322/2018) 
 

 

2. Somalia 

Projekty rezolucji: B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018, B8-
0334/2018 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0323/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura 

Ferrara, Fabio Massimo Castaldo) 

Ust. 10 ust. pierwotny 

tekst 

 + poprawka ustna 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0323/2018  ECR  ↓  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

B8-0324/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0325/2018  S&D  ↓  

B8-0327/2018  ALDE  ↓  

B8-0331/2018  PPE  ↓  

B8-0334/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Różne 

Michaela Šojdrová przedstawiła następującą poprawkę ustną do ust. 10: 

„10. pochwala prace UNSOM we wszystkich aspektach, w szczególności w zakresie 

monitorowania praw człowieka w Somalii, a także decyzję Rady Bezpieczeństwa ONZ o 

przedłużeniu mandatu misji do dnia 31 marca 2019 r.; pochwala wysiłki podejmowane przez Unię 

Afrykańską w celu przywrócenia pewnego stopnia stabilności w Somalii i zorganizowania 

przejściowego procesu politycznego; zwraca się do UE o skuteczniejsze monitorowanie i 

budowanie zdolności, aby zagwarantować pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców nadużyć 

popełnionych przez AMISOM, zważywszy zwłaszcza na fakt, że UE odpowiada za większość 

finansowania tej misji; wzywa AMISOM do pełnego wykonywania swego mandatu w celu 

ochrony ludności cywilnej;” 
 

 

3. Burundi 

Projekty rezolucji: B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018, B8-

0339/2018 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0333/2018 

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

Ust. 12 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw M ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw N ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0333/2018  ECR  ↓  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

B8-0335/2018  S&D  ↓  

B8-0336/2018  EFDD  ↓  

B8-0337/2018  ALDE  ↓  

B8-0338/2018  PPE  ↓  

B8-0339/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

GUE/NGL: ust. 12, motywy M, N 
 

 

4. Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym ***I 

Sprawozdanie: Axel Voss (A8-0245/2018) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: decyzja o 

przystąpieniu do 

negocjacji 

międzyinstytucjonalnych 

gi - 278, 318, 31 

 

Wnioski o głosowanie imienne: Verts/ALE 

  
 

Z wnioskiem o głosowanie wystąpili zgodnie z art. 69c Regulaminu grupy Verts/ALE, EFDD i 

GUE/NGL oraz następujący posłowie: 

Telička, Fjellner, van Baalen, Torvalds, Selimovic, Nagtegaal, Huitema, Auštrevičius, Wikström, von 

Thun und Hohenstein, Toom, Gerbrandy, in‘t Veld, Schaake, van Miltenburg, Jakovčić, Kallas, Radoš, 

Federley, Charanzova, Hirsch, Mlinar, Adaktusson, Hökmark, van Bossuyt, Kariņš, Corazza Bildt, 

Childers, Loones, Demesmaeker, Stevens, Škripek, Žitňanská, Sulík, Dalton, Fotyga, Payne, Kohn, 

Stihler, Jaakonsaari, Sehnalová, Gebhardt, Köster, Westphal, Guteland, Ulvskog, Hedh, Wölken, 

Schuster, Kammerevert, Preuß, Krehl, Geringer de Oedenberg, Gierek, Zemke, Weidenholzer, 

Liberadzki, Van Brempt, Regner, Graswander-Hainz, Freund, Kadenbach, Ujhelyi, Poche, Beňová, 

Poc, Jan Keller, Delvaux, Gomes, von Weizsäcker, Werner, Noichl, Detjen, Preuss, Atkinson, Zijlsta, 

de Graaff, Elissen, Żółtek, Pretzell, Carver, Batten, Coburn, Reid. 
 

 

5. Europejska inicjatywa obywatelska ***I 

Sprawozdanie: György Schöpflin (A8-0226/2018) 
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Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: decyzja o 

przystąpieniu do 

negocjacji 

międzyinstytucjonalnych 

gi + 475, 154, 6 

 

Wnioski o głosowanie imienne: GUE/NGL, ENF, EFDD 

  
 

Różne 

Z wnioskiem o głosowanie wystąpili zgodnie z art. 69c Regulaminu grupy Verts/ALE, GUE/NGL, 

ENF i EFDD oraz następujący posłowie: 

Papadakis, Dalli, Mizzi, Cozzolino, Kyrkos, Cabezón Ruiz, Rozière, Androulakis. 
 

 

6. Uruchomienie w Chorwacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do 

danych DNA * 

Sprawozdanie: Jaromír Štětina (A8-0225/2018) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 547, 73, 17 

 

 

7. Europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) ***I 

Sprawozdanie: Kinga Gál (A8-0322/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wstępne porozumienie 

Wstępne porozumienie 363 komisja gi + 494, 115, 30 

Wspólne oświadczenie 364 komisja  +  

 

 

 

8. Europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS): 

zadania Europolu ***I 

Sprawozdanie: Kinga Gál (A8-0323/2017) 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wstępne porozumienie 

Wstępne porozumienie 3 komisja gi + 489, 117, 28 

 

 

 

9. Zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii ***I 

Sprawozdanie: Ingeborg Gräßle i Richard Ashworth (A8-0211/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wstępne porozumienie 

Wstępne porozumienie 653 komisja gi + 485, 41, 109 

Oświadczenia Komisji 654 komisja  +  

Wspólne oświadczenie 655 komisja  +  

 

 

 

10. Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami 

Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości ***I 

Sprawozdanie: Monica Macovei (A8-0404/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wstępne porozumienie 

Wstępne porozumienie 108 komisja gi + 541, 71, 20 

 

 

 

11. Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych 

Sprawozdanie: Daniele Viotti (A8-0247/2018) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust.1 34 GUE/NGL  -  



P8_PV(2018)07-05(VOT)_PL.docx 7 PE 624.848 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Po ust. 1 35 GUE/NGL gi - 89, 506, 41 

ust.  gi + 369, 251, 14 

poprawka ustna 

Ust. 2 6 ENF  -  

Ust. 3 14 EFDD  -  

Ust. 4 15 EFDD  -  

Po ust. 4 1 PPE gp   

1/gi + 458, 108, 67 

2/gi + 309, 181, 136 

3 S&D ge + 489, 122, 13 

Ust. 6 7 ENF  -  

16 EFDD  -  

ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Po ust. 6 36 GUE/NGL  -  

Ust. 7 8s ENF  -  

33 GUE/NGL  -  

Po ust. 9 37 GUE/NGL  -  

Po ust. 10 17 EFDD gi - 268, 330, 28 

Ust. 16 5 S&D  +  

Po ust. 21 38 GUE/NGL gi - 87, 474, 72 

Ust. 25 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Po ust. 28 18 EFDD gi - 118, 485, 24 

Po ust. 30 19 EFDD gi - 169, 411, 43 

39 GUE/NGL ge - 244, 383, 4 

Po ust. 31 2 PPE gi + 454, 135, 33 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Po ust. 32 40 GUE/NGL gi - 72, 521, 30 

41 GUE/NGL gi - 72, 520, 26 

42 GUE/NGL gi - 53, 542, 30 

43 GUE/NGL gi - 72, 525, 26 

Po ust. 36 24 GUE/NGL  -  

25 GUE/NGL  -  

26 GUE/NGL gi - 154, 437, 40 

Po ust. 38 27 GUE/NGL gi - 99, 467, 58 

28 GUE/NGL  -  

29 GUE/NGL  -  

30 GUE/NGL  -  

31 GUE/NGL gi - 144, 456, 27 

Ust. 50 4 S&D  +  

Ust. 52 9 ENF  -  

Ust. 56 20 EFDD gi - 145, 372, 104 

10 ENF gi - 125, 446, 42 

Ust. 57 11 ENF gi - 81, 514, 23 

21 EFDD  -  

Po ust. 58 32 GUE/NGL gi - 242, 292, 89 

Ust. 60 12 ENF gi - 114, 495, 10 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Po ust. 60 22 EFDD ge - 254, 368, 8 

23 EFDD gi - 207, 376, 44 

Ust. 62 13s ENF  -  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 399, 146, 87 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

PPE: poprawka 1 

EFDD: poprawki 17, 18, 19, 20, 23 

GUE/NGL: poprawki 2, 26, 27, 31, 32, 35, 38, 40, 41, 42, 43 

ENF: poprawki 10, 11, 12 

S&D: poprawki ustne 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

GUE/NGL: ust. 6, 25 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

GUE/NGL 

ust. 60 

część pierwsza „odnotowuje ogólny wzrost w projekcie budżetu na 2019 r. środków dla agencji 

zdecentralizowanych o 10,8 % (bez dochodów przeznaczonych na określony cel) 

oraz liczby przewidzianych w nich stanowisk o 259; wyraża zadowolenie, że środki 

w budżetach większości agencji rosną, choć wkład UE maleje; w związku z tym 

zwraca uwagę, że Parlament bada obecnie możliwości dalszego rozszerzenia 

finansowania agencji zdecentralizowanych z opłat; z zadowoleniem stwierdza, że 

agencjom, które otrzymały nowe zadania (ESMA, eu-LISA i Frontex), przyznano 

znacznie wyższe środki finansowe i zasoby kadrowe; domaga się dalszego wsparcia 

finansowego dla agencji zajmujących się wyzwaniami w dziedzinie migracji i 

bezpieczeństwa; uważa, że jeszcze bardziej należy wzmocnić Europol i Eurojust” 

część druga „oraz że Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu powinien otrzymać 

odpowiednie finansowanie w celu przekształcenia się w Agencję Unii Europejskiej 

ds. Azylu;” 

 

ALDE: 

poprawka 1 

część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę „Discover EU”, przekazanie 15 000 biletów 

kolejowych Interrail 18-letnim Europejczykom w 2018 r. oraz propozycję Komisji 

dotyczącą 700 mln EUR w wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027, co 

odzwierciedla ambicje UE w zakresie promowania mobilności edukacyjnej, 

aktywnego obywatelstwa, włączenia społecznego i solidarności wśród wszystkich 

młodych osób;” 

część druga „ubolewa, że Komisja nie zaproponowała żadnych środków na rok 2019 ani 2020; 

jest zdecydowany kontynuować działanie przygotowawcze w 2019 i 2020 r.;” 
 

Różne 

Sprawozdawca przedstawił poprawkę ustną mającą na celu dodanie nowego ustępu po ust. 1: 

„1a. podkreśla, że UE musi być prekursorem we wdrażaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju 

przyjętych przez ONZ poprzez zawarcie tych celów we wszystkich politykach UE;” 

 

Sprawozdawca przedstawił następującą poprawkę ustną do poprawki 2: 
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„40a. z zadowoleniem przyjmuje postulat Rady Europejskiej z dnia 28 czerwca 2018 r., dotyczący 

dalszego wzmocnienia agencji Frontex poprzez zwiększenie przyznawanych jej zasobów i 

rozszerzenie jej mandatu; zwraca się o dodatkowe informacje na temat liczby pracowników, 

którzy zostaną oddelegowani przez państwa członkowskie, oraz na temat liczby pracowników, 

których będzie potrzebować bezpośrednio sama agencja; zwraca się do Komisji o odpowiednie 

dostosowanie projektu budżetu w liście w sprawie poprawek, który zostanie sporządzony jesienią; 

przyjmuje również z zadowoleniem przydzielenie dodatkowych 45,6 mln EUR dla Grecji i 

Hiszpanii na pomoc w zarządzaniu napływem migrantów na ich terytorium; podkreśla, że 

skuteczne kontrole na granicach muszą iść w parze z zapewnieniem migrantom należytej opieki;” 
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12. 73. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 

Sprawozdanie: Eugen Freund (A8-0230/2018) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 1 lit. c) ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 1 lit. g) 1 EFDD gi - 98, 518, 7 

Ust. 1 lit. h) 2 EFDD gi - 57, 537, 17 

Ust. 1 lit. i) 3s EFDD gi - 72, 489, 56 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 434, 158, 25 

Ust. 1 lit. j) 4s EFDD gi - 133, 470, 14 

Ust. 1 lit. n) 5S EFDD gi - 67, 531, 18 

Ust. 1 lit. q) ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 1 lit. s) ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 1 lit. x) ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/ge - 286, 289, 32 

2/ge + 289, 287, 32 

3/gi - 267, 304, 36 

Ust. 1 lit. z) 6s EFDD gi - 44, 546, 16 

Ust. 1 lit. aa) ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2 +  

Ust. 1 lit. as) 7 EFDD gi - 118, 469, 17 

Ust. 1 lit. aao) ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 355, 248, 5 

Ust. 1 lit. aap) ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 432, 127, 46 

2/gi + 371, 174, 48 

3/gi + 552, 31, 14 

4/gi + 416, 132, 52 

5/gi + 368, 204, 33 

Ust. 1 lit. abm) 8 EFDD gi - 142, 460, 9 

ust. pierwotny 

tekst 

gi - 269, 324, 17 

Głosowanie: zalecenie (całość tekstu) gi + 390, 103, 110 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFDD: poprawki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ust. 1 lit. i) (część druga) 

PPE: ust. 1 lit. x) (część trzecia), ust. 1 lit. abm) 

S&D: ust. 1 lit. aap) 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

EFDD: ust. 1 lit. s) 

PPE: ust. 1 lit. abm) 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

EFDD: 

ust. 1 lit. c) 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „oraz obowiązku ochrony” 

część druga te słowa 

 
ust. 1 lit. i) 
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część pierwsza „wzmożenie wysiłków mających na celu w szczególności reformę Rady 

Bezpieczeństwa ONZ poprzez znaczne ograniczenie lub uregulowanie korzystania z 

prawa weta w przypadkach, w których istnieją dowody na popełnione zbrodnie 

wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, gdyż korzystanie z tego prawa utrudnia 

podejmowanie decyzji, a także poprzez zmianę składu Rady, tak aby lepiej 

odzwierciedlić obecny porządek globalny, m.in. przez umożliwienie stałego 

członkostwa Unii Europejskiej;” 

część druga „m.in. przez umożliwienie stałego członkostwa Unii Europejskiej;” 

 
ust. 1 lit. q) 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „podkreślenie, że jeżeli dane państwo nie może lub nie 

chce spełnić obowiązku ochrony, odpowiedzialność ta przechodzi na społeczność 

międzynarodową, w tym na wszystkich stałych członków Rady Bezpieczeństwa 

ONZ oraz na wszystkie inne duże gospodarki wschodzące i kraje rozwijające się, 

aby można było pociągnąć do odpowiedzialności podmioty naruszające prawo 

międzynarodowe;” i „wezwanie UE, aby zachęcała kraje wschodzące i rozwijające 

się do przyłączenia się do społeczności międzynarodowej, kiedy podejmuje ona 

działania w oparciu o obowiązek ochrony;” 

część druga te słowa 

 
ust. 1 lit. aa) 

część pierwsza „dalsze apelowanie o pełne poszanowanie suwerenności międzynarodowo uznanych 

granic i integralności terytorialnej Gruzji, Mołdawii i Ukrainy w kontekście 

naruszeń prawa międzynarodowego na tych obszarach; wyrażenie poparcia oraz 

ożywienie wysiłków dyplomatycznych na rzecz pokojowego i trwałego rozwiązania 

tych toczących się i zamrożonych konfliktów;” 

część druga „apelowanie do społeczności międzynarodowej o pełne wdrożenie polityki 

nieuznawania nielegalnej aneksji Krymu;” 

 

PPE: 

ust. 1 lit. x) 

część pierwsza „postępowania zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Sahary 

Zachodniej oraz” 

część druga „wspierania wysiłków ONZ w zakresie zapewniania sprawiedliwego i trwałego 

rozstrzygnięcia konfliktu w Saharze Zachodniej na podstawie prawa Saharyjczyków 

do samostanowienia oraz zgodnie z odpowiednimi rezolucjami ONZ;” 

część trzecia „dążenie do wyposażenia misji Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz 

referendum w Saharze Zachodniej (MINURSO) w mandat w dziedzinie praw 

człowieka na wzór wszystkich innych misji pokojowych ONZ;” 

 
ust. 1 lit. aao) 

część pierwsza „wzmożenie wysiłków w ramach międzynarodowego sojuszu na rzecz zwalczania 

handlu narzędziami tortur, którego współinicjatorem jest UE wraz z partnerami 

regionalnymi;” 

część druga „utworzenie międzynarodowego funduszu, aby wspierać państwa w opracowywaniu 

i wdrażaniu przepisów zakazujących handlu towarami, które mogłyby zostać użyte 

do zadawania tortur i kary śmierci; wspieranie ustanowienia instrumentu 

międzynarodowego wprowadzającego zakaz handlu takimi towarami, w oparciu o 

doświadczenia wyniesione z rozporządzenia UE (Rady) 1236/2005 w tej sprawie;” 

 
ust. 1 lit. aap) 
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część pierwsza „zapewnienie, by kobiety miały dostęp do planowania rodziny, a także do pełnego 

zakresu publicznych i powszechnych usług w zakresie zdrowia seksualnego i 

reprodukcyjnego oraz praw z nim związanych, w tym do nowoczesnych metod 

antykoncepcji” 

część druga „oraz legalnej i bezpiecznej aborcji;” 

część trzecia „podkreślenie faktu, że powszechny dostęp do opieki zdrowotnej, zwłaszcza w 

dziedzinie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz związanych z tym praw, jest 

jednym z podstawowych praw człowieka” z wyjątkiem słów „zwłaszcza w 

dziedzinie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz związanych z tym praw” 

część czwarta „zwłaszcza w dziedzinie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz związanych z 

tym praw” 

część piąta „a tym samym przeciwdziałania zasadzie globalnego knebla, która została 

przywrócona przez rząd Stanów Zjednoczonych w początku 2017 r.;” 
 

 

13. Kryzys migracyjny oraz sytuacja humanitarna w Wenezueli i na jej granicach 

Projekty rezolucji: B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-
0320/2018, B8-0321/2018 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0315/2018 

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

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 455, 100, 29 

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0315/2018  PPE  ↓  

B8-0316/2018  S&D  ↓  

B8-0317/2018  ECR  ↓  

B8-0318/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0319/2018  ALDE  ↓  

B8-0320/2018  EFDD  ↓  

B8-0321/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL, PPE: głosowanie końcowe (RC-B8-0315/2018) 
 

 

14. Wytyczne dla państw członkowskich mające na celu zapobieganie kryminalizacji 

pomocy humanitarnej 

Projekt rezolucji: B8-0314/2018 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-0314/2018 

(komisja LIBE) 

Ust. 2 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 3 5 ENF gi - 73, 488, 14 

Ust. 4 10 PPE ge + 255, 121, 199 

ust. pierwotny 

tekst 

go ↓  

Po ust. 4 9 PPE  -  

Ust. 5 6 ENF  -  

Ust. 6 7 ENF  -  

Ust. 7 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Umocowania 4–10 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw C 1 ENF  -  

Motyw D 2 ENF  -  

Motyw E 3 ENF  -  

Po motywie E 4 ENF  -  

Po motywie F 8 PPE ge - 262, 289, 19 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ENF: poprawka 5 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ENF: ust. 2, 4, 7, umocowania 4–10 
 

 

15. Adekwatność ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA 

Projekt rezolucji: B8-0305/2018 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-0305/2018 

(komisja LIBE) 

Ust.1 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 327, 219, 12 

Ust. 7 1 PPE  -  

Ust. 12 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 327, 221, 4 

Ust. 19 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 329, 216, 9 

Ust. 22 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 321, 219, 11 

3 +  

Ust. 23 2 PPE ge - 237, 302, 17 

Ust. 24 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 343, 205, 6 

Ust. 26 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 308, 233, 18 

Ust. 27 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 28 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 31 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 335, 209, 9 

Ust. 34 3 PPE  -  

Ust. 35 4 PPE  -  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Motyw O ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 320, 219, 12 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 303, 223, 29 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

PPE: głosowanie końcowe 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: ust. 1, 19, 24, 27, 28, motyw O 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

ust. 12 

część pierwsza „w związku z niedawnymi doniesieniami na temat niewłaściwego wykorzystywania 

danych osobowych przez przedsiębiorstwa certyfikowane na mocy Tarczy 

Prywatności, takie jak Facebook czy Cambridge Analytica, wzywa władze USA 

właściwe ds. egzekwowania przepisów Tarczy Prywatności do niezwłocznego 

podejmowania działań na podstawie takich doniesień przy pełnym poszanowaniu 

złożonych zapewnień i zaciągniętych zobowiązań dotyczących utrzymania w mocy 

obecnego porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności oraz, w razie potrzeby, do 

usuwania takich spółek z wykazu Tarczy Prywatności; wzywa również unijne 

organy właściwe ds. ochrony danych do badania takich doniesień i, w stosownych 

przypadkach, do zawieszania lub zakazywania przekazywania danych w ramach 

Tarczy Prywatności;” 

część druga „uważa, że doniesienia te stanowią wyraźny dowód, iż mechanizm Tarczy 

Prywatności nie zapewnia odpowiedniej ochrony prawa do ochrony danych;” 

 
ust. 22 

część pierwsza „ubolewa, że w związku z niedawnym ponownym zatwierdzeniem sekcji 702 

ustawy o kontroli wywiadu USA nie skorzystały z tej okazji, aby uwzględnić w niej 

zabezpieczenia określone w dyrektywie politycznej Prezydenta nr 28;” 

część druga „apeluje o dowody i prawnie wiążące zobowiązania zapewniające, że gromadzenie 

danych na mocy sekcji 702 ustawy o kontroli wywiadu nie jest nieograniczone oraz 

że dostęp do tych danych nie jest możliwy na podstawie uogólnionych przesłanek 

(hurtowe gromadzenie danych), co byłoby sprzeczne z Kartą praw podstawowych 

UE;” 
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część trzecia „przyjmuje do wiadomości wyjaśnienia Komisji zawarte w dokumencie roboczym 

służb Komisji, zgodnie z którymi inwigilacja prowadzona na podstawie sekcji 702 

ustawy o kontroli wywiadu zawsze opiera się na kryteriach selekcyjnych i w 

związku z tym nie ma możliwości hurtowego gromadzenia danych; w związku z 

powyższym dołącza się do apeli formułowanych przez Grupę Roboczą Art. 29 

domagającą się publikacji przez PCLOB zaktualizowanego sprawozdania 

dotyczącego definicji „celów”, „przydzielania zadań osobom dokonującym selekcji” 

i konkretnego procesu stosowania kryteriów selekcyjnych w kontekście programu 

UPSTREAM w celu wyjaśnienia i oceny, czy w tym kontekście ma miejsce hurtowy 

dostęp do danych osobowych; ubolewa nad faktem, że obywatele Unii są 

wykluczeni z dodatkowej ochrony przewidzianej na podstawie ponownego 

zatwierdzenia sekcji 702 ustawy o kontroli wywiadu; ubolewa, że ponownie 

zatwierdzona sekcja 702 zawiera kilka poprawek, które mają charakter czysto 

proceduralny i nie rozwiązują najbardziej palących problemów, przy czym kwestię 

tę poruszyła również Grupa Robocza Art. 29; wzywa Komisję do poważnego 

potraktowania zbliżającej się analizy sekcji 702 ustawy o kontroli wywiadu 

przeprowadzanej przez Grupę Roboczą Art. 29 i do podjęcia odpowiednich działań;” 

 
ust. 26 

część pierwsza „wyraża zaniepokojenie skutkami dekretu 13768 w sprawie „zwiększenia 

bezpieczeństwa publicznego na terytorium Stanów Zjednoczonych” dla sądowych i 

administracyjnych środków ochrony prawnej dostępnych dla osób fizycznych w 

USA, ponieważ sposoby ochrony przewidziane w ustawie o ochronie prywatności 

nie mają już zastosowania do osób niebędących obywatelami ani rezydentami USA; 

przyjmuje do wiadomości stanowisko Komisji, zgodnie z którym ocena 

adekwatności ochrony danych nie opiera się na sposobach ochrony przewidzianych 

w ustawie o ochronie prywatności, a w związku z tym ten dekret nie wpływa na 

Tarczę Prywatności;” 

część druga „uważa, że dekret 13768 dowodzi jednak, że władze wykonawcze USA mają zamiar 

cofnąć gwarancje ochrony udzielone wcześniej obywatelom Unii oraz zmienić 

zobowiązania na rzecz UE powzięte podczas prezydentury Baracka Obamy;” 

 
ust. 31 

część pierwsza „wzywa Komisję do podjęcia wszystkich niezbędnych działań w celu zapewnienia, 

by Tarcza Prywatności była w pełni zgodna z rozporządzeniem (UE) 2016/679, 

którego stosowanie rozpoczyna się z dniem 25 maja 2018 r., oraz z Kartą praw 

podstawowych Unii Europejskiej” 

część druga „tak aby adekwatność ochrony danych nie prowadziła do luk lub przewagi 

komparatywnej dla przedsiębiorstw z USA;” 
 

 

16. Szkodliwe skutki FATCA dla obywateli UE 

Projekt rezolucji: B8-0306/2018 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-0306/2018 

(komisja PETI) 

Ust. 4 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 294, 231, 6 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 5 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 276, 232, 15 

Ust. 8 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 305, 222, 7 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 470, 43, 26 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

S&D: głosowanie końcowe 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: ust. 4 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

ust. 5 

część pierwsza „podkreśla, jak ważne jest, by zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych 

osobowych przekazywanych do USA na mocy FATCA, przy pełnym poszanowaniu 

krajowych i unijnych przepisów w sprawie ochrony danych; wzywa państwa 

członkowskie do dokonania przeglądu ich umów międzyrządowych i do ich zmiany 

w razie potrzeby, aby dostosować je do praw i zasad ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych; wzywa Komisję i Europejską Radę Ochrony Danych do 

bezzwłocznego zbadania naruszeń unijnych przepisów o ochronie danych przez 

państwa członkowskie, których ustawodawstwo dopuszcza przekazywanie danych 

osobowych amerykańskiemu organowi podatkowemu IRS z tytułu umowy FATCA” 

część druga „i do wszczęcia procedury w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 

członkowskiego wobec państw członkowskich, które nie stosują prawidłowo 

unijnych przepisów o ochronie danych;” 

 
ust. 8 

część pierwsza „ubolewa nad brakiem wzajemności w umowach międzyrządowych podpisanych 

przez państwa członkowskie wynikającym z konstrukcji tych umów, zwłaszcza pod 

względem zakresu wymienianych informacji, który to zakres jest większy w 

przypadku państw członkowskich niż w przypadku Stanów Zjednoczonych;” 

część druga „wzywa wszystkie państwa członkowskie do grupowego zawieszenia stosowania 

umów międzyrządowych (lub do wymiany wszystkich informacji z wyjątkiem tych 

dotyczących rachunków bankowych posiadanych w UE przez obywateli USA 

będących rezydentami USA) do czasu, gdy USA zgodzą się na wielostronne 

podejście do automatycznej wymiany informacji albo poprzez uchylenie FATCA i 

dołączenie do wspólnego standardu wymiany informacji, albo poprzez renegocjacje 

FATCA na szczeblu UE przy zastosowaniu identycznych po obu stronach Atlantyku 

zobowiązań dotyczących wzajemnej wymiany;” 
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17. Statut przedsiębiorstw społecznych i przedsiębiorstw gospodarki solidarnej 

Sprawozdanie: Jiří Maštálka (A8-0231/2018) (wymagana większość głosów posłów do Parlamentu) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: rezolucja 

(całość tekstu) 

gi + 398, 78, 44 

 


