
P8_PV(2019)01-31(VOT)_PL.docx 1 PE 634.455

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
co najmniej 38 posłów niski próg (co najmniej 38 posłów)
co najmniej 76 posłów średni próg (co najmniej 76 posłów)
co najmniej 151 posłów wysoki próg (co najmniej 151 posłów)
taj głosowanie tajne
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1. Poprawki do Regulaminu

Sprawozdanie: Richard Corbett (A8-0462/2018) (Większość posłów zasiadających w Parlamencie 
wymagana w odniesieniu do tekstu Regulaminu, zwykła większość wymagana w odniesieniu do 
wykładni i projektu decyzji)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej – 
głosowanie łączne

1-4
6-8
12

14-19
21-29

31
33-34
45-53
56-62
64-67

komisja +

gp

1/gi + 617, 27, 6

2/taj + 380, 224, 26

20 komisja

3/taj + 396, 220, 21

35 komisja gi + 454, 186, 6

36 komisja gi + 449, 193, 3

37 komisja gi + 473, 145, 31

38 komisja gi + 466, 172, 7

39 komisja gi + 453, 180, 4

41s komisja gi + 453, 185, 5

42 komisja gi + 469, 153, 23

43 komisja gi + 493, 143, 8

44 komisja gi + 487, 144, 16

54 komisja gi + 484, 148, 10

55 komisja gi + 510, 128, 10

gp

Poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej – 
głosowanie odrębne

63 komisja

1 +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

2 +

5s komisja go +Art. 11 ust. 3 
akapit drugi

83 ponad 38 
posłów:

↓

9 komisja go +

10 komisja gi + 523, 103, 11

80 ENF gi ↓

11 komisja go/ge + 509, 134, 3

68 S&D ge - 350, 266, 28

gp

1/gi + 622, 16, 8

Art. 11 po ust. 3

13 komisja

2/gi + 493, 111, 26

Po art. 11 75 PPE +

Art. 32 ust. 1 
wykładnia i po 

akapicie pierwszym

86 + 
87s

S&D, ALDE, 
PPE

gi - 354, 267, 27

Art. 32 ust. 5 88 S&D, ALDE, 
PPE

gi + 457, 179, 10

81 GUE/NGL gi - 142, 493, 4

73 EFDD gi - 119, 524, 5

30 komisja +

Art. 130 ust. 3

32s komisja +

40 komisja gi + 472, 172, 6

74 EFDD gi ↓

Art. 130b ust. 2

79 EFDD gi ↓

Art. 180a ust. 2, 3 84s + 
85s

Verts/ALE gi - 340, 285, 18

Art. 211 ust. 8 76 PPE +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Po art. 228 89rev S&D, ALDE, 
GUE/NGL, 
Verts/ALE

gi + 391, 236, 18

Głosowanie: wniosek dotyczący decyzji gi + 496, 114, 33

Wnioski o głosowanie imienne
EFDD: poprawki 73, 74, 79, 84, 85, 86, 88
ECR: poprawki 86, 87
GUE/NGL: poprawki 20, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 54, 55, 81, 89
Verts/ALE: poprawki 13, 20 (ust. 3, 4), 84, 85, 89
ENF: poprawki 10, 80
PPE: poprawka 20 (ust. 3, 4)

Wnioski o głosowanie odrębne
ECR: poprawki 5, 9, 10, 11

Wnioski o głosowanie podzielone
GUE/NGL:
poprawka 63
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „lub podobny”
część druga te słowa

PPE:
poprawka 13
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „Posłowie nie mogą być wybrani do sprawowania 

funkcji w Parlamencie lub w jednym z jego organów, nie mogą być wyznaczeni na 
sprawozdawców ani uczestniczyć w oficjalnej delegacji bądź w negocjacjach 
międzyinstytucjonalnych, jeżeli nie podpisali oświadczenia związanego z tym 
kodeksem.”

część druga te słowa

ALDE, PPE:
poprawka 20
część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem ust. 3 i 4
część druga ustęp 3
część trzecia ustęp 4

Różne
Poprawki 71, 77, 78 i 82 zostały uznane za niedopuszczalne.
Poprawki 69, 70 i 72 zostały wycofane.
Z wnioskami o głosowanie tajne zwróciła się grupa PPE.
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2. Unijny kodeks celny: włączenie gminy Campione d’Italia i włoskich wód jeziora 
Lugano do obszaru celnego Unii ***I

Sprawozdanie: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wstępne porozumienie

Wstępne porozumienie 1 komisja gi + 520, 29, 48

3. Przepisy dotyczące płatności bezpośrednich i wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich w odniesieniu do lat 2019 i 2020 ***I

Sprawozdanie: Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie gi + 605, 36, 7

4. Przystąpienie Republiki Dominikańskiej do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej 
cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę *

Sprawozdanie: Mary Honeyball (A8-0451/2018)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie gi + 616, 17, 14

5. Przystąpienie Ekwadoru i Ukrainy do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej 
cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę *

Sprawozdanie: Mary Honeyball (A8-0452/2018)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie gi + 613, 17, 15

6. Przystąpienie Hondurasu do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych 
aspektów uprowadzenia dziecka za granicę *
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Sprawozdanie: Mary Honeyball (A8-0457/2018)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie gi + 617, 16, 15

7. Przystąpienie Białorusi i Uzbekistanu do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej 
cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę *

Sprawozdanie: Mary Honeyball (A8-0458/2018)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie gi + 618, 15, 16

8. Stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską, w tym 
stosunki między Unią Europejską a Grenlandią i Królestwem Danii *

Sprawozdanie: Maurice Ponga (A8-0480/2018)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie gi + 566, 40, 41

9. Sprawozdanie roczne za rok 2017 w sprawie ochrony interesów finansowych Unii 
Europejskiej – walka z nadużyciami finansowymi

Sprawozdanie: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie gi + 509, 88, 46
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10. Wdrażanie i funkcjonowanie nazwy domeny najwyższego poziomu „.eu” ***I

Sprawozdanie: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wstępne porozumienie

Wstępne porozumienie 46rev komisja gi + 568, 53, 25

11. Harmonizacja dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (rozporządzenie 
DNB) ***I

Sprawozdanie: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wstępne porozumienie

Wstępne porozumienie 2 komisja gi + 567, 45, 37

12. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowany rzepak 
Ms8, Rf3 i Ms8 × Rf3

Projekt rezolucji: B8-0073/2019

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B8-0073/2019
(komisja ENVI)

Głosowanie: rezolucja 
(całość tekstu)

gi + 414, 193, 36

Wnioski o głosowanie imienne
Verts/ALE, ENF:głosowanie końcowe
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13. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana 
kukurydza 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)

Projekt rezolucji: B8-0074/2019

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B8-0074/2019
(komisja ENVI)

Głosowanie: rezolucja 
(całość tekstu)

gi + 385, 204, 55

Wnioski o głosowanie imienne
Verts/ALE, ENF:głosowanie końcowe

14. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana 
kukurydza MON 87403 (MON-874Ø3-1)

Projekt rezolucji: B8-0075/2019

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B8-0075/2019
(komisja ENVI)

Głosowanie: rezolucja 
(całość tekstu)

gi + 391, 204, 47

Wnioski o głosowanie imienne
Verts/ALE, ENF:głosowanie końcowe

15. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana bawełna 
GHB614 × LLCotton25 × MON 15985

Projekt rezolucji: B8-0076/2019

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B8-0076/2019
(komisja ENVI)

Głosowanie: rezolucja 
(całość tekstu)

gi + 465, 122, 55

Wnioski o głosowanie imienne
Verts/ALE, ENF:głosowanie końcowe

16. Sytuacja w Wenezueli
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Projekty rezolucji: B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-
0087/2019

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0082/2019
(PPE, S&D, ECR, ALDE)

Po ust. 4 ust. PPE + poprawka ustna

Po ust. 5 3 ENF -

4 ENF -Po ust. 6

5 ENF -

Motyw G 1 ENF -

Po motywie G 2 ENF -

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 439, 104, 88

Projekty rezolucji grup politycznych

B8-0082/2019 PPE ↓

B8-0083/2019 ECR ↓

B8-0084/2019 ALDE ↓

B8-0085/2019 S&D ↓

B8-0086/2019 GUE/NGL ↓

B8-0087/2019 Verts/ALE ↓

Wnioski o głosowanie imienne
GUE/NGL, PPE: głosowanie końcowe

Różne
Esteban González Pons przedstawił następującą poprawkę ustną mającą na celu dodanie nowego 
ustępu po ust. 4:
„potępia zatrzymanie dziennikarzy relacjonujących rozwój wydarzeń w Wenezueli i wzywa do 
natychmiastowego ich uwolnienia;”

Elena Valenciano (grupa S&D) również podpisała się pod wspólnym projektem rezolucji RC-B8-
0082/2019.
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17. Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji

Sprawozdanie: Michel Reimon (A8-0474/2018)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

gp

1/gi + 579, 26, 29

Ust. 2 ust. pierwotny 
tekst

2/gi - 296, 308, 21

Po ust. 2 3 PPE gi + 318, 303, 9

4 PPE ge + 482, 123, 19

gp

1 ↓

2 ↓

3 ↓

4 ↓

5 ↓

Ust. 3

ust. pierwotny 
tekst

6 ↓

gp

1 +

Ust. 4 ust. pierwotny 
tekst

2 -

5 PPE +

gp

1 ↓

2 ↓

Ust. 26

ust. pierwotny 
tekst

3 ↓

gpUst. 28 ust. pierwotny 
tekst

1 +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

2 +

Ust. 31 9 EFDD gi - 184, 403, 33

Ust. 32 6 GUE/NGL -

Ust. 38 7 GUE/NGL -

gp

1/gi + 559, 47, 21

Ust. 40 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 339, 264, 15

gp

1 +

Ust. 41 ust. pierwotny 
tekst

2 -

Po ust. 49 8 GUE/NGL -

Po ust. 64 1 EFDD gi - 223, 321, 79

gp

1 +

Ust. 76 ust. pierwotny 
tekst

2 -

gp

1 +

Ust. 78 ust. pierwotny 
tekst

2 -

gp

1 +

Ust. 82 ust. pierwotny 
tekst

2 -

Motyw E 2 PPE gi - 288, 312, 22

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 468, 66, 66

Wnioski o głosowanie imienne
EFDD: poprawki 1, 9
Verts/ALE: poprawki 2, 3, 9, ust. 2, 40

Wnioski o głosowanie podzielone
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PPE:
ust. 2
część pierwsza „z zadowoleniem odnosi się i w dalszym ciągu zachęca do zorganizowanego dialogu 

z komisarz ds. konkurencji i do wysiłków ze strony Komisji na rzecz podtrzymania 
ścisłej współpracy z członkami właściwej komisji Parlamentu i jej grupy roboczej 
ds. polityki konkurencji; uważa, że roczne sprawozdanie Komisji w sprawie polityki 
konkurencji jest niezbędne z punktu widzenia demokratycznej kontroli; przypomina, 
że w ostatnich latach Parlament był zaangażowany za pośrednictwem zwykłej 
procedury ustawodawczej w kształtowanie ram dla reguł konkurencji, na przykład w 
proponowanej dyrektywie o Europejskiej Sieci Konkurencji Plus; stwierdza, że 
Parlament powinien otrzymać uprawnienia współdecyzyjne do kształtowania ram 
reguł konkurencji i wyraża ubolewanie, że w niedawnych zmianach do Traktatu nie 
wzmocniono demokratycznego wymiaru tego obszaru polityki Unii;”

część druga „domaga się odpowiedniej zmiany Traktatów;”

ust. 4
część pierwsza „zauważa, że Komisja przedstawiła w tym roku wniosek ustawodawczy dotyczący 

utworzenia ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego w 2018 r., 
który będzie stanowił prywatny fundusz emerytalny;”

część druga „podkreśla, że pierwotnym źródłem inspiracji wniosku ustawodawczego był gigant 
korporacyjny z dziedziny usług finansowych w USA, firma BlackRock, największy 
na świecie podmiot zarządzający aktywami i funduszami, który zbudował ok. dwóch 
trzecich swego imperium o wartości 6 bln USD na emeryturach, oraz że wniosek 
został przedstawiony przez Komisję w następstwie wzmożonych wysiłków 
lobbingowych firmy BlackRock; dostrzega również coraz bardziej przekonujące 
dowody na to, że gigantyczne firmy zarządzające aktywami, takie jak BlackRock, 
działają na szkodę konkurencji na rzeczywistych rynkach i między 
przedsiębiorstwami; domaga się, aby Komisja zachowała szczególną czujność 
wobec zagrożeń związanych z dominującą pozycją na rynku prywatnych produktów 
emerytalnych;”

ust. 28
część pierwsza „odnotowuje decyzję komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager w sprawie 

postępowania dotyczącego pomocy państwa na rzecz firmy McDonald’s, zgodnie z 
którą brak opodatkowania określonych dochodów firmy McDonald’s w 
Luksemburgu nie stanowi bezprawnej pomocy państwa; jest zdania, że obecne 
uregulowania UE nie pozwalają skutecznie zwalczać podwójnego 
nieopodatkowania”

część druga „ ani powstrzymać równania w dół na szczeblu opodatkowania osób prawnych;”

ust. 40
część pierwsza „podkreśla daleko idącą koncentrację łańcucha dostaw żywności, w którym kilka 

przedsiębiorstw tworzy oligopol na światowym rynku nasion i pestycydów, ze 
szkodą dla konsumentów, rolników, środowiska i różnorodności biologicznej;

część druga „wskazuje, że taka struktura jeszcze bardziej uzależni rolników technologicznie i 
gospodarczo od kilku globalnie zintegrowanych platform oferujących kompleksową 
obsługę, doprowadzi do ograniczenia różnorodności nasion, przekieruje tendencje 
innowacyjne ku modelowi produkcji, który nie jest zgodny z zasadami ochrony 
środowiska i różnorodności biologicznej, a ostatecznie, w wyniku ograniczenia 
konkurencji, będzie generować mniej innowacji i prowadzić do obniżenia jakości 
produktów końcowych; wzywa Komisję, by z uwagi na spadek dochodów 
rolniczych, który dotyka w szczególności drobnych producentów rolnych, 
ukierunkowała swoje działania na zapewnienie rolnikom, zwłaszcza drobnym i 
średnim producentom rolnym, godnego dochodu;”
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ust. 41
część pierwsza „uważa, że Komisja powinna koniecznie poddać gruntowniejszej kontroli 

stosowanie patentów w rolnictwie;”
część druga „zauważa, że nadużycia związane z wykorzystaniem patentów zmuszają rolników, 

by dążyli do osiągnięcia celów produkcyjnych, które ograniczają ich możliwości 
rynkowe, a także powodują zubożenie różnorodności biologicznej upraw, zakłócają 
konkurencję i ograniczają innowacyjność; zauważa, że zalecane środki będą 
sprzyjać rozwojowi modelu rolno-przemysłowego, który pobudza proces 
przechodzenia na rolnictwo ekologiczne i zrównoważone ekologicznie;”

ust. 76
część pierwsza „podkreśla, że dostęp do rynku wewnętrznego UE powinien być uzależniony od 

zachowania zgodności z normami sanitarnymi, fitosanitarnymi i środowiskowymi; 
zwraca się do Komisji, by w celu zagwarantowania uczciwej konkurencji wspierała 
równoważność środków i kontroli między państwami trzecimi a UE w dziedzinie 
norm środowiskowych i norm bezpieczeństwa żywności; zauważa, że najwyższe 
normy dotyczące ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt mogą przekładać się na 
wyższe koszty, a zatem obniżanie norm może prowadzić do zachowań 
antykonkurencyjnych;”

część druga „zaleca, by Komisja przeanalizowała możliwości rozszerzenia zakresu polityki 
konkurencji w celu przeciwdziałania takiemu dumpingowi na jednolitym rynku oraz 
w przywozie na jednolity rynek;”

ust. 78
część pierwsza „podkreśla, że pojęcia „uczciwej ceny” nie należy postrzegać wyłącznie jako 

najniższej możliwej ceny dla konsumenta, lecz jako cenę rozsądną i zapewniającą 
godziwe wynagrodzenie wszystkim podmiotom w łańcuchu dostaw żywności; 
podkreśla, że konsumenci mają inne interesy niż tylko niskie ceny, obejmujące takie 
aspekty jak dobrostan zwierząt, zrównoważenie środowiskowe, rozwój obszarów 
wiejskich oraz inicjatywy na rzecz ograniczenia stosowania antybiotyków i 
przeciwdziałania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe itp.;”

część druga „zachęca organy ochrony konkurencji państw członkowskich do brania pod uwagę 
zapotrzebowania konsumentów na zrównoważoną produkcję żywności, co wymaga 
większego uwzględniania wartości „dóbr publicznych” w procesie ustalania cen 
żywności; w związku z tym postuluje, aby polityka konkurencji UE wykraczała poza 
najniższy wspólny mianownik w postaci „taniej żywności”; uważa, że przy 
uzgadnianiu cen w umowach zawieranych przez detalistów lub przetwórców i 
producentów konieczne jest uwzględnianie w pełni kosztów produkcji, by zapewnić 
ceny, które przynajmniej pokrywają ponoszone koszty;”

ust. 82
część pierwsza „przypomina, że przeprowadzono znaczną restrukturyzację horyzontalną i 

wertykalną, która doprowadziła do jeszcze większej konsolidacji w już 
skoncentrowanych sektorach nasion, środków agrochemicznych, nawozów, genetyki 
zwierząt i maszyn rolniczych, a także w sektorach przetwórstwa i handlu 
detalicznego; wzywa Komisję, by w związku z tym i w następstwie nabycia przez 
grupę Bayer firmy Monsanto, które łącznie kontrolują ok. 24 % światowego rynku 
pestycydów i 29 % światowego rynku nasion, zadbała o ochronę interesów rolników 
i obywateli UE, a także środowiska naturalnego”
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część druga „dzięki kompleksowej i całościowej ocenie wpływu, jaki wywierają na 
gospodarstwa rolne połączenia i przejęcia dostawców środków produkcji rolnej, w 
tym producentów środków ochrony roślin, tak aby rolnicy mieli dostęp do 
innowacyjnych produktów lepszej jakości, o mniejszym wpływie na środowisko 
naturalne i po konkurencyjnych cenach; podkreśla, że takie połączenia i przejęcia 
mogą potencjalnie szkodzić konkurencji w dziedzinie dostępu rolników do 
podstawowych produktów; jest zdania, że należy złagodzić i uelastycznić normy 
wprowadzania do obrotu nasion i materiału rozmnożeniowego roślin 
przeznaczonych do zastosowań małoobszarowych;”

S&D:
ust. 3
część pierwsza „zwraca się do Komisji o staranną analizę znaczącego i potencjalnie”
część druga „szkodliwego wpływu”
część trzecia „proponowanego połączenia spółek Siemens i Alstom na konkurencyjność 

europejskiego rynku kolejowego i jego”
część czwarta „negatywnych”
część piąta „skutków dla użytkowników kolei,”
część szósta „którzy stanęliby w obliczu podwyżki cen, ograniczonego wyboru i niższego 

poziomu usług, jakości i innowacyjności; stwierdza, że proponowane połączenie 
prawdopodobnie zaszkodzi rynkowi taboru dużych prędkości, pociągów linii 
dalekobieżnych i metra, a także całej infrastrukturze kolejowej, przez 
doprowadzenie do dominującej pozycji w dziedzinie sygnalizacji na terenie UE, w 
szczególności w takich państwach członkowskich, jak Belgia, Dania, Niderlandy, 
Rumunia, Hiszpania i Zjednoczone Królestwo;”

ust. 26
część pierwsza „zauważa, że przewodniczący Komisji zobowiązał się do przedstawienia wniosków 

mających zapewnić ściślejszą współpracę podatkową między państwami 
członkowskimi dzięki obowiązkowi udzielenia odpowiedzi na wnioski grupowe w 
sprawach podatkowych, tak aby jedno państwo członkowskie mogło przekazać 
wszystkie niezbędne informacje potrzebne innym państwom do ścigania podmiotów 
uchylających się od opodatkowania ponad granicami, a także do przedstawienia 
propozycji reformy podatkowej”

część druga „na mocy art. 116 TFUE”
część trzecia „w ramach procedury współdecyzji między Radą a Parlamentem Europejskim, w 

celu wyeliminowania zakłóceń warunków konkurencji na rynku wewnętrznym;”


