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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
min. 38 posłów niski próg (min. 38 posłów)
min. 76 posłów średni próg (min. 76 posłów)
min. 151 posłów wysoki próg (min. 151 posłów)
taj głosowanie tajne
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1. Generalne unijne zezwolenie na wywóz niektórych produktów podwójnego 
zastosowania z Unii do Zjednoczonego Królestwa ***I

Sprawozdanie: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

jedno głosowanie gi + 645, 2, 7

2. Kontynuacja programów współpracy terytorialnej PEACE IV (Irlandia - 
Zjednoczone Królestwo) i Zjednoczone Królestwo – Irlandia (Irlandia – Irlandia 
Północna – Szkocja) w kontekście wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii 
Europejskiej ***I

Sprawozdanie: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

jedno głosowanie gi + 624, 13, 24

3. Kontynuacja trwających działań w zakresie mobilności edukacyjnej w ramach 
programu Erasmus+ w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii 
Europejskiej ***I

Sprawozdanie: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

jedno głosowanie gi + 651, 9, 10

4. Bezpieczeństwo lotnicze w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z 
Unii Europejskiej ***I

Sprawozdanie: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

jedno głosowanie gi + 658, 8, 4

5. Umowa o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między UE a Afganistanem 
***
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Zalecenie: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

głosowanie: procedura 
zgody

gi + 513, 85, 67

6. Umowa o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między UE a Afganistanem 
(rezolucja)

Sprawozdanie: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 17 1 GUE/NGL -

Ust. 19 2 GUE/NGL -

Ust. 48 ust. pierwotny 
tekst

go + 361, 286, 25

Ust. 73 3 GUE/NGL -

Ust. 74 4 GUE/NGL -

Ust. 76 5 GUE/NGL -

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 565, 53, 55

Wnioski o głosowanie odrębne
ECR: ust. 48

7. Udział Norwegii, Islandii, Szwajcarii i Liechtensteinu w Europejskiej Agencji ds. 
Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w 
Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości ***

Zalecenie: Monica Macovei (A8-0081/2019)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Głosowanie: procedura 
zgody

gi + 602, 15, 56

8. Zakres działania i mandat specjalnych przedstawicieli UE



P8_PV(2019)03-13(VOT)_PL.docx 4 PE 636.465

Sprawozdanie: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Przyjęcie bez głosowania (art. 113 ust. 6 Regulaminu)

9. Wymogi dostępności produktów i usług ***I

Sprawozdanie: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wstępne porozumienie

Wstępne porozumienie 363 komisja gi + 613, 23, 36

10. Wizowy system informacyjny ***I

Sprawozdanie: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej – 
głosowanie łączne

1-234
242-
251

komisja ge + 540, 123, 10

Art. 1 akapit 1 pkt 1
rozporządzenie (WE) 

nr 767/2008
Art. 1 ust. 2

252s Verts/ALE
GUE/NGL

gi - 234, 411, 31

gp

1/gi - 289, 381, 6

Art. 1 akapit 1 pkt 2 
ppkt lit. c)

rozporządzenie (WE) 
nr 810/2009

Art. 13 ust. 7 lit. a)

253 Verts/ALE
GUE/NGL

2/gi + 452, 214, 7

254s Verts/ALE
GUE/NGL

gi - 274, 396, 6Art. 3 ust. 1 pkt 4
rozporządzenie (WE) 

nr 810/2009
Art. 21 a 235-

241
komisja +

Głosowanie: wniosek Komisji gi + 522, 122, 31
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Wnioski o głosowanie imienne
Verts/ALE: poprawki 252, 253, 254

Wnioski o głosowanie podzielone
Verts/ALE
poprawka 253
część pierwsza „a) dzieci poniżej 12 roku życia”
część druga „i osoby w wieku powyżej 70 lat”

11. Ustanowienie Funduszu Azylu i Migracji ***I

Sprawozdanie: Miriam Dalli (A8-0106/2019)
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej – 
głosowanie łączne

2-6
9-11
13-16
20-23

25
27
29
33

35-36
38-39

41
43-45
47-48
50-51
53-56

58
61-64

67
74-75

78
81
83

86-91
94-96
98-102
105-
118
120-
122
124-
132
134-
137
139
141-
142
144-
167
170-
175
178
180-
182
187-
194
196-
203
205
207
211-
215

komisja +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

217-
218
220-
223
225-
227
229-
231
233-
249

1 komisja gi + 538, 122, 14

gp

1/gi + 568, 94, 9

2/gi + 571, 83, 7

3/gi + 506, 136, 12

7 komisja

4/gi + 499, 159, 19

8 komisja gi + 559, 110, 8

gp

1 +

12 komisja

2/gi + 493, 159, 20

17 komisja gi + 350, 292, 29

18 komisja go +

19 komisja go/ge + 339, 336, 5

gp

1 +

24 komisja

2/ge - 334, 342, 5

26 komisja go +

gp

1 +

Poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej – 
głosowanie odrębne

28 komisja

2 +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

gp

1/gi + 571, 83, 22

30 komisja

2 +

32 komisja go/ge + 354, 318, 6

34 komisja gi + 337, 325, 13

37 komisja go/ge + 337, 319, 19

gp

1 +

2/ge + 349, 321, 6

40 komisja

3 +

gp

1 +

2/ge + 339, 327, 15

46 komisja

3 +

49 komisja go/ge + 338, 336, 4

52 komisja go/ge + 377, 232, 68

gp

1 +

2/ge + 351, 327, 2

57 komisja

3/ge + 370, 308, 1

gp

1 +

60 komisja

2 +

66 komisja go +

gp68 komisja

1 +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

2 +

gp

1/gi + 629, 35, 18

73 komisja

2/gi + 495, 154, 20

79 komisja go +

gp

1 +

80 komisja

2 +

82 komisja go +

84 komisja go/ge + 360, 306, 12

85 komisja go +

gp

1 +

92 komisja

2 +

97 komisja go +

gp

1 +

104 komisja

2/ge + 356, 254, 66

gp

1 +

119 komisja

2 +

gp

1 +

138 komisja

2/ge + 357, 321, 2

gp140 komisja

1 +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

2 +

168 komisja go +

169 komisja go +

176 komisja go +

177 komisja go +

179 komisja go +

gp

1 +

184 komisja

2 +

186 komisja go/ge + 422, 253, 6

195 komisja go +

209 komisja go +

210 komisja go +

gp

1 +

216 komisja

2 +

224 komisja go/ge + 355, 311, 16

232 komisja go +

261S ENF -Art. 2 akapit 1 lit. e)

65 komisja +

69 komisja +Art. 3 ust. 2 lit. b)

262 ENF ↓

70-71 komisja +Art. 3 ust. 2 lit. c)

263 ENF ↓

72 komisja +Art. 3 ust. 2 po lit. c)

264 ENF ↓
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

76 komisja ge + 347, 325, 4Art. 4 po ust. 2

252 PPE ↓

77 komisja ge + 370, 302, 5Art. 4 po ust. 2

253 PPE ↓

gp

1 +

93 komisja

2 +

Art. 9 ust. 2

254 PPE ↓

gp

1 +

103 komisja

2 +

Art. 13 ust. 1

255 PPE ↓

Art. 14 po ust. 2 256 PPE ge - 230, 427, 19

123 komisja ge + 347, 316, 16Art. 18 ust. 2

257 PPE ↓

265S ENF -Art. 22

133 komisja +

266S ENF -

gp

1 +

Art. 26 ust. 2

143 komisja

2 +

183 komisja +Załącznik II pkt 3 lit. 
d)

258 PPE ↓

259 PPE ge - 228, 428, 22Załącznik III, tytuł 

185 komisja +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Załącznik III pkt 1 lit. 
f)

267 ENF -

268S ENF -Załącznik III pkt 2 lit. 
i)

204 komisja +

269S ENF -Załącznik III pkt 3 lit. 
b)

206 komisja +

270s ENF gi - 109, 549, 23Załącznik III pkt 3 lit. 
e)

208 komisja +

271s ENF -Załącznik III pkt 4 lit. 
b)

219 komisja ge + 349, 324, 6

Załącznik III pkt 4 lit. 
h)

272 ENF -

273 ENF -Załącznik IV tiret 1

228 komisja +

31 komisja ge + 348, 320, 7Motyw 24

250 PPE ↓

42 komisja ge - 323, 349, 3Motyw 32

251 PPE -

260S ENF -Motyw 55

59 komisja ge + 356, 254, 66

Głosowanie: wniosek Komisji gi + 374, 260, 47

Wnioski o głosowanie imienne
ECR: poprawki 1, 7, 8, 17, 34, 73
ENF: poprawki 7 (część czwarta), 270

Wnioski o głosowanie odrębne
ECR: poprawki 1, 7 (część czwarta), 8, 17, 26, 34, 73
PPE: poprawki 17, 32, 37, 49, 52, 59, 76, 77, 84, 186, 224
ENF: poprawki 17, 18, 19, 24, 34, 37, 66, 76, 77, 79, 82, 85, 93, 97, 103, 168, 169, 176, 

177, 179, 195, 209, 210, 232

Wnioski o głosowanie podzielone
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ECR:
poprawka 12
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „oraz tworzenie bezpiecznych i legalnych sposobów 

migracji do Unii, co powinno również pomóc” oraz „Fundusz – jako instrument 
wewnętrznej polityki Unii i jedyny instrument finansowania azylu i migracji na 
szczeblu unijnym – powinien w pierwszej kolejności wspierać działania w zakresie 
azylu i migracji podejmowane w Unii.” oraz „w określonym zakresie i przy 
zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń”

część druga te słowa

poprawka 24
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego, w 

tym stowarzyszenia uchodźców i migrantów”
część druga te słowa

poprawka 28
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „a także długoterminowe wsparcie na rzecz 

reintegracji”
część druga te słowa

poprawka 30
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „Szczególną uwagę należy zwrócić na grupy 

wymagające szczególnego traktowania. Decyzje nakazujące powrót powinny 
opierać się na wszechstronnej i szczegółowej ocenie sytuacji w kraju pochodzenia, a 
także na ocenie zdolności absorpcyjnej na poziomie lokalnym. Szczególne środki i 
działania wspierające kraje pochodzenia, a zwłaszcza osoby wymagające 
szczególnego traktowania, przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa, 
skuteczności i zrównoważonego charakteru powrotów. Takie środki należy 
wprowadzać przy aktywnym udziale władz lokalnych, społeczeństwa 
obywatelskiego i diaspor.”

część druga te słowa

poprawka 60
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „i z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, w 

tym organizacjami migrantów i uchodźców”
część druga te słowa

PPE:
poprawka 40
część pierwsza „Priorytetem Funduszu powinno być finansowanie działań na terytorium Unii. Z 

Funduszu można finansować środki w państwach trzecich i w odniesieniu do państw 
trzecich”

część druga „które powinny być ograniczone pod względem finansowym, a jednocześnie 
powinny”
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część trzecia „być odpowiednie, aby osiągnąć cele Funduszu określone w art. 3 niniejszego 
rozporządzenia, oraz powinny podlegać odpowiednim zabezpieczeniom. Środki te 
powinny uzupełniać inne działania realizowane poza Unią, wspierane za 
pośrednictwem unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego. Podczas 
realizacji takich działań należy w szczególności dążyć do pełnej spójności i 
komplementarności z zasadami i ogólnymi celami działań zewnętrznych Unii i jej 
polityki zagranicznej wobec danego państwa lub regionu oraz międzynarodowymi 
zobowiązaniami Unii. Należy przestrzegać zasady spójności polityki na rzecz 
rozwoju, określonej w pkt 35 Konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju. Przy 
wdrażaniu pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych należy zapewnić zgodność 
z zasadami humanitarnymi określonymi w Konsensusie europejskim w sprawie 
pomocy humanitarnej.”

poprawka 46
część pierwsza „Aby przyczynić się do osiągnięcia celu polityki Funduszu, państwa członkowskie i 

Komisja powinny zapewnić, aby programy państw członkowskich obejmowały 
działania przyczyniające się do osiągnięcia każdego z celów szczegółowych 
niniejszego rozporządzenia. Powinny one ponadto zapewnić, aby przydział środków 
finansowych na cele szczegółowe służył osiągnięciu tych celów w najlepszy 
możliwy sposób i opierał się na najbardziej aktualnych potrzebach”

część druga „aby programy obejmowały minimalny poziom wydatków w odniesieniu do tych 
celów”

część trzecia „podział zasobów na cele był proporcjonalny do napotykanych wyzwań, oraz aby 
wybrane priorytety były zgodne ze środkami określonymi w załączniku II, a podział 
zasobów na dane cele zapewniał osiągnięcie ogólnego celu politycznego”

poprawka 93
część pierwsza „Finansowanie z instrumentu tematycznego jest przeznaczane na priorytety 

o wysokiej wartości dodanej dla Unii lub wykorzystywane w celu zaspokojenia 
pilnych potrzeb zgodnie z uzgodnionymi priorytetami Unii określonymi 
w załączniku II oraz poprzez kwalifikowalne działania określone w załączniku III. 
Komisja zapewnia regularne kontakty z organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego w ramach przygotowywania, wdrażania, monitorowania i oceny 
programów prac.”

część druga „Co najmniej 20 % środków finansowych z instrumentu tematycznego przeznacza 
się na cel szczegółowy, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. a). Co najmniej 10 % 
środków finansowych z instrumentu tematycznego przeznacza się na cel 
szczegółowy, o którym mowa w art. 3 ust. 2 akapit pierwszy lit. b). Co najmniej 10 
% środków finansowych z instrumentu tematycznego przeznacza się na cel 
szczegółowy, o którym mowa w art. 3 ust. 2 akapit pierwszy lit. c). Co najmniej 10 
% środków finansowych z instrumentu tematycznego przeznacza się na cel 
szczegółowy, o którym mowa w art. 3 ust. 2 akapit pierwszy lit. c a)”

poprawka 103
część pierwsza „Każde państwo członkowskie i Komisja zapewniają, aby priorytety objęte 

programem krajowym były spójne z unijnymi priorytetami i wyzwaniami w 
obszarze azylu i zarządzania migracją i aby im odpowiadały oraz były w pełni 
zgodne z odnośnym dorobkiem prawnym UE, a także z międzynarodowymi 
zobowiązaniami Unii i państw członkowskich wynikającymi z instrumentów 
międzynarodowych, których są sygnatariuszami, zwłaszcza z Konwencją ONZ o 
prawach dziecka. Przy określaniu priorytetów swoich programów państwa 
członkowskie zapewniają, aby programy te we właściwy sposób uwzględniały 
środki wykonawcze określone w załączniku II”
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część druga „W związku z tym państwa członkowskie przeznaczają co najmniej 20 % 
przydzielonych środków finansowych na cel szczegółowy, o którym mowa w art. 3 
ust. 2 akapit pierwszy lit. a). Państwa członkowskie przeznaczają co najmniej 10 % 
przydzielonych środków finansowych na cel szczegółowy, o którym mowa w art. 3 
ust. 2 akapit pierwszy lit. b). Państwa członkowskie przeznaczają co najmniej 10 % 
przydzielonych środków finansowych na cel szczegółowy, o którym mowa w art. 3 
ust. 2 akapit pierwszy lit. c). Państwa członkowskie przeznaczają co najmniej 10 % 
przydzielonych środków finansowych na cel szczegółowy, o którym mowa w art. 3 
ust. 2 akapit pierwszy lit. c a)”

poprawka 104
część pierwsza „Ponadto państwa członkowskie zapewniają, aby ich programy obejmowały 

działania odnoszące się do wszystkich celów szczegółowych Funduszu określonych 
w art. 3 ust. 2 oraz aby podział środków na te cele gwarantował ich osiągnięcie”

część druga „Oceniając programy państw członkowskich, Komisja zapewnia, aby finansowanie 
projektów nie było możliwe, jeżeli istnieją wyraźne dowody, że legalność tych 
projektów lub legalność i prawidłowość tego finansowania bądź realizacja tych 
projektów zostałyby zakwestionowane w wyniku uzasadnionej opinii Komisji w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom na mocy art. 258 TFUE.”

poprawka 138
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa: „nieprzewidzianym”
część druga to słowo

poprawka 140
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa: „nieprzewidzianym”
część druga to słowo

poprawka 143
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa: „nieprzewidzianego”
część druga to słowo

ENF:
poprawka 7
część pierwsza „Fundusz powinien w pełni przestrzegać praw człowieka, być zgodny z Agendą 

2030, zasadą spójności polityki na rzecz rozwoju, o której mowa w art. 208 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej” z wyjątkiem „być zgodny z Agendą 2030”, 
„oraz ze zobowiązaniami na szczeblu międzynarodowym w odniesieniu do migracji 
i azylu, w szczególności z globalnym porozumieniem w sprawie uchodźców”, „oraz 
globalnym porozumieniem w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej 
migracji.”

część druga „być zgodny z Agendą 2030”
część trzecia „oraz ze zobowiązaniami na szczeblu międzynarodowym w odniesieniu do migracji 

i azylu, w szczególności z globalnym porozumieniem w sprawie uchodźców”
część czwarta „oraz globalnym porozumieniem w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej 

migracji.”

poprawka 68
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „zgodnie z zasadą solidarności i sprawiedliwego 

podziału odpowiedzialności”
część druga te słowa

poprawka 73
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część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „przynajmniej” i „odpowiednie organizacje 
międzynarodowe, organizacje pozarządowe, w szczególności organizacje 
uchodźców i migrantów, krajowe instytucje ochrony praw człowieka i organy ds. 
równości oraz partnerów gospodarczych i społecznych.”

część druga te słowa

poprawka 80
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „państwa stowarzyszone w ramach Schengen”
część druga te słowa

poprawka 92
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „oraz organizacji międzynarodowych i 

pozarządowych”
część druga te słowa

poprawka 119
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „i przyjmowania ze względów humanitarnych” (w 

tytule) i „Oprócz przydziału obliczonego zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. a) państwa 
członkowskie co dwa lata otrzymują kwotę dodatkową w oparciu o kwotę 
ryczałtową w wysokości 6 000 EUR na każdą osobę przyjętą za pośrednictwem 
systemów humanitarnych.”

część druga te słowa

poprawka 184
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „a) promowanie i wdrażanie przestrzegania prawa 

międzynarodowego i Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w ramach polityk 
i środków w zakresie azylu i migracji;” i „organizacjom międzynarodowym, 
organizacjom pozarządowym i partnerom społecznym” (w lit. b))

część druga te słowa

poprawka 216
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem lit. c), d) i f) oraz słów: „oraz działania promujące ich 

akceptację przez społeczeństwo przyjmujące” (w lit. e))
część druga lit. c), d) i f) i te słowa

ECR, ENF:
poprawka 57
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego” i „i 

państwach trzecich”
część druga „z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego”
część trzecia „i państwach trzecich”

12. Instrument wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i wiz ***I

Sprawozdanie: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wniosek o odrzucenie wniosku Komisji
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wniosek o odrzucenie 
wniosku Komisji

210 EFDD -

Projekt aktu prawnego

Poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej – 
głosowanie łączne

1-7
10-15
17-18
20-39
43-52
54-56
59-60

63
67-72
74-75
78-84
86-91
94-107
109-
113
115-
145
147
151-
163
165
168
170-
185
187-
191
193-
196
198-
200
202-
204

komisja +

8 komisja go +

9 komisja go +

16 komisja go +

19 komisja go +

gp

1 +

Poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej – 
głosowanie odrębne

40 komisja

2 +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

41 komisja gi + 490, 170, 17

42 komisja go/ge + 384, 287, 6

53 komisja go +

57 komisja go +

58 komisja go +

61 komisja go +

62 komisja go +

64 komisja go +

gp

1 +

66 komisja

2 +

73 komisja go +

76 komisja go +

85 komisja go +

92 komisja go +

93 komisja go +

108 komisja go +

gp

1 +

2/ge + 349, 306, 16

114 komisja

3 +

146 komisja gi + 535, 117, 23

148 komisja go +

149 komisja go +

150 komisja go +

166 komisja go +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

167 komisja go +

169 komisja gi + 513, 151, 12

186 komisja gi + 502, 153, 14

197 komisja go +

201 komisja gi + 505, 151, 20

205 komisja go +

Art. 3 ust. 2 lit. a) 213 ENF -

Art. 4 ust. 3 lit. a) 214S ENF -

Art. 4 ust. 3 lit. b) 215S ENF -

211S GUE/NGL -Art. 5 ust. 3

65 komisja +

77 komisja ge + 361, 311, 4Art. 8 ust. 6

206 PPE ↓

Art. 23 ust. 2 216S ENF -

164 komisja ge + 352, 307, 18Załącznik II pkt 1 lit. 
c)

207 PPE ↓

Załącznik III pkt 1 po 
lit. g)

208 PPE +

Załącznik III pkt 1 lit. 
i)

217S ENF -

Załącznik III pkt 2 lit. 
h)

218S ENF -

209 PPE +Załącznik IV pkt 6

192 komisja ↓

Motyw 57 212S ENF -

Głosowanie: wniosek Komisji gi + 473, 169, 39

Wnioski o głosowanie imienne
ENF: poprawki 41, 146, 169, 186, 201
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Wnioski o głosowanie odrębne
PPE: poprawki 41, 42, 53, 108
ENF: poprawki 8, 9, 16, 19, 57, 58, 61, 62, 64, 65, 73, 76, 85, 92, 93, 148, 149, 150, 166, 

167, 197, 205

Wnioski o głosowanie podzielone
PPE:
poprawka 40
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „jako ostatecznego środka”
część druga te słowa

poprawka 66
część pierwsza „Podmioty prawne uczestniczące w konsorcjach złożonych z co najmniej dwóch 

niezależnych podmiotów, z siedzibą w różnych państwach członkowskich lub w 
krajach lub terytoriach zamorskich powiązanych z tymi państwami, spełniają 
kryteria kwalifikowalności.”

część druga „Jeżeli organizacje międzynarodowe uczestniczące w konsorcjum mają siedzibę w 
państwie trzecim, zastosowanie ma art. 6 ust. 3.”

poprawka 114
część pierwsza „W przypadku należycie uzasadnionej sytuacji nadzwyczajnej Komisja może podjąć 

decyzję o zapewnieniu wyjątkowej i stosowanej w ostateczności pomocy 
finansowej, aby zaspokoić pilne i szczególne potrzeby.”

część druga „i stosowanej w ostateczności”
część trzecia „Sytuacje nadzwyczajne wynikają z nagłej i wyjątkowej presji powstającej, kiedy 

wysoka lub nieproporcjonalna liczba obywateli państw trzecich przekroczyła, 
przekracza lub ma przekroczyć granice zewnętrzne jednego lub większej liczby 
państw członkowskich, w szczególności na odcinkach granic, na których poziom 
ryzyka został uznany za zagrażający funkcjonowaniu całej strefy Schengen lub 
każdej innej należycie uzasadnionej sytuacji nadzwyczajnej wymagającej pilnego 
działania na granicach zewnętrznych, zgodnie z zakresem niniejszego 
rozporządzenia. Komisja bezzwłocznie informuje Parlament Europejski i Radę.”

13. Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego ***I

Sprawozdanie: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej – 
głosowanie łączne

2-7
10

13-16
18-22

26
28-30
32-46
48-49
51-52
55-57
59-60
62-67
69-70
72-76

78
80-92
95-117
119-
123
125-
126
130-
131
133-
154

komisja +

gp

1 +

1 komisja

2 +

8 komisja go +

gp

1 +

9 komisja

2 +

gp

1/gi + 588, 56, 17

11 komisja

2/gi + 539, 59, 36

17 komisja go +

23 komisja gi + 518, 89, 56

Poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej – 
głosowanie odrębne

24 komisja go +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

27 komisja go +

47 komisja gi + 565, 68, 24

gp

1/gi + 605, 34, 20

2/gi + 583, 57, 21

3/gi + 528, 99, 30

50 komisja

4/gi + 514, 88, 57

53 komisja go +

54 komisja go +

58 komisja go +

gp

1 +

61 komisja

2/ge - 277, 364, 23

68 komisja go +

gp

1 +

71 komisja

2 +

77 komisja go +

gp

1 +

79 komisja

2 +

93 komisja go +

94 komisja go +

118 komisja gi - 301, 314, 53

124 komisja go +

127 komisja gp
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

1 +

2 +

128 komisja gi + 495, 91, 84

gp

1 +

129 komisja

2 +

gp

1 +

132 komisja

2 +

Art. 13 po ust. 2 160 PPE +

Art. 18 157s ENF -

Art. 22 ust. 2 158s ENF -

155 ENF -Motyw 14

12 komisja +

159 PPE ge + 363, 306, 9Motyw 37

25 komisja ↓

156s ENF -Motyw 45

31 komisja ge + 362, 238, 72

Głosowanie: wniosek Komisji gi + 481, 142, 49

Wnioski o głosowanie imienne
GUE/NGL: poprawki 11, 23, 47, 50, 128
ENF: poprawka 118

Wnioski o głosowanie odrębne
PPE: poprawki 25, 31
GUE/NGL: poprawki 23, 47, 128
ENF: poprawki 8, 17, 24, 27, 53, 54, 58, 68, 77, 93, 94, 124

Wnioski o głosowanie podzielone
PPE:
poprawka 61
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część pierwsza „Podmioty prawne uczestniczące w konsorcjach złożonych z co najmniej dwóch 
niezależnych podmiotów, z siedzibą w różnych państwach członkowskich lub w 
krajach lub terytoriach zamorskich powiązanych z tymi państwami, spełniają 
kryteria kwalifikowalności.”

część druga „Jeżeli organizacje międzynarodowe uczestniczące w konsorcjum mają siedzibę w 
państwie trzecim, zastosowanie ma art. 6 ust. 3.”

GUE/NGL:
poprawka 11
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „W sytuacjach nadzwyczajnych oraz w celu 

przeciwdziałania i zapobiegania poważnym zagrożeniom dla bezpieczeństwa 
publicznego, w tym w następstwie ataku terrorystycznego, działania sił zbrojnych na 
terytorium państwa członkowskiego powinny kwalifikować się do wsparcia z 
Funduszu.”

część druga te słowa

ENF:
poprawka 1
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „przy wsparciu ze strony sektora prywatnego i 

społeczeństwa obywatelskiego” i „nietolerancji i dyskryminacji”
część druga te słowa

poprawka 9
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „nietolerancji i dyskryminacji”
część druga te słowa

poprawka 71
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „w tym z organizacjami społeczeństwa 

obywatelskiego”
część druga te słowa

poprawka 79
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „Prokuratura Europejska (EPPO)” i „w tym z 

organizacjami społeczeństwa obywatelskiego”
część druga te słowa

poprawka 127
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „w połączeniu z algorytmami sztucznej inteligencji”
część druga te słowa

poprawka 129
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia w zakresie 

praw podstawowych – w tym środków służących wykrywaniu i unikaniu rasizmu”
część druga te słowa

poprawka 132
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „nietolerancji i dyskryminacji”
część druga te słowa

GUE/NGL, ENF:
poprawka 50
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „i rasizmem” (ust. 3 lit. a)), „w tym społeczeństwa 

obywatelskiego” (ust. 3 lit. b)) i z wyjątkiem ust. 4
część druga „i rasizmem” (ust. 3 lit. a))
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część trzecia „w tym społeczeństwa obywatelskiego” (ust. 3 lit. b))
część czwarta ust. 4

14. Definicja, prezentacja i etykietowanie napojów spirytusowych oraz ochrona 
oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych ***I

Sprawozdanie: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wstępne porozumienie

Wstępne porozumienie 195 komisja gi + 637, 14, 26

15. Projekt zmian Protokołu nr 3 w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej ***I

Sprawozdanie: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wstępne porozumienie

Wstępne porozumienie 6 komisja gi + 585, 39, 55

16. Ustanowienie środków awaryjnych w dziedzinie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa 
z Unii Europejskiej ***I

Sprawozdanie: Marian Harkin i Jean Lambert (A8-0161/2019)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej – 
głosowanie łączne

1-11 komisja +

Oświadczenie Komisji 12 komisja +

Głosowanie: wniosek Komisji gi + 652, 8, 18
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17. Wspólne zasady zapewniające podstawowe połączenia w zakresie transportu 
drogowego towarów w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii 
Europejskiej ***I

Sprawozdanie: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wstępne porozumienie

Wstępne porozumienie 10 komisja gi + 623, 35, 21

18. Wspólne zasady zapewniające podstawowe połączenia lotnicze w związku 
z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I

Sprawozdanie: Pavel Telička (A8-0062/2019)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wstępne porozumienie

Wstępne porozumienie 18 komisja gi + 653, 21, 5

19. Przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w związku z 
wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2019)0048 – C8-0037/2019 – 2019/0009(COD))

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Po motywie 10 1 komisja +

Głosowanie: wniosek Komisji gi + 640, 18, 17

20. Upoważnienia dla unijnych statków rybackich do połowów na wodach 
Zjednoczonego Królestwa oraz operacje połowowe prowadzone przez statki 
rybackie Zjednoczonego Królestwa na wodach Unii ***I
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Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2019)0049 – C8-0036/2019 – 2019/0010(COD))

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wniosek o odrzucenie wniosku Komisji

Wniosek o odrzucenie 
wniosku Komisji

1 EFDD gi - 51, 614, 10

Wniosek Komisji

Głosowanie: wniosek Komisji gi + 641, 28, 6

Wnioski o głosowanie imienne
EFDD: poprawka 1

Różne
Z uwagi na procedury wewnętrzne Rada zwróciła się o dodanie w akcie następującego motywu:
„Z myślą o potrzebie zapewnienia, przed dniem wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii, 
ram prawnych mających na celu uniknięcie przerwania połowów przez statki rybackie 
Zjednoczonego Królestwa na wodach Unii i przez statki rybackie Unii na wodach Zjednoczonego 
Królestwa od dnia wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii, co mogłoby nastąpić w dniu 30 
marca 2019 r., uznano za właściwe wprowadzenie wyjątku od ośmiotygodniowego okresu, o 
którym mowa w art. 4 Protokołu nr 1 w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii 
Europejskiej, załączonego do TUE, do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Traktatu 
ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej.”

21. Niektóre aspekty bezpieczeństwa kolei i jakości sieci połączeń w odniesieniu do 
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii 
Europejskiej ***I

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2019)0088 – C8-0046/2019 – 2019/0040(COD))

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Całość tekstu 1oc1 komisja +

2 min. 38 
posłów

+Art. 3

1oc2 komisja ↓

Głosowanie: wniosek Komisji gi + 661, 5, 5

22. Europa, która chroni: czyste powietrze dla wszystkich
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Projekt rezolucji: B8-0156/2019

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B8-0156/2019
(komisja ENVI)

21 ECR -Ust. 2

1 PPE gi - 300, 368, 11

8 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

gi + 394, 258, 21Po ust. 2

22 ECR gi - 279, 371, 28

2 PPE gi + 339, 328, 10

gp

1 ↓

Ust. 3

ust. pierwotny 
tekst

2 ↓

gp

1 +

Ust. 4 ust. pierwotny 
tekst

2 +

gp

1 +

Ust. 5 ust. pierwotny 
tekst

2 +

Po ust. 3 31 GUE/NGL ge - 138, 516, 21

Po ust. 7 32 GUE/NGL -

Ust. 8 3 PPE gi - 301, 370, 8

Ust. 9 ust. pierwotny 
tekst

go +

Ust. 10 ust. pierwotny 
tekst

gi + 604, 56, 14

Po ust. 15 9 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

gi - 234, 359, 77
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

10 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

ge + 378, 290, 6

gp

1 +

Ust. 16 ust. pierwotny 
tekst

2 +

gp

1 +

Ust. 17 ust. pierwotny 
tekst

2 +

gp

1 +

2/gi + 570, 98, 9

Ust. 18 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 396, 265, 15

Po ust. 19 23 ECR gi - 280, 359, 35

Ust. 21 ust. pierwotny 
tekst

go +

Ust. 22 40 ENF -

41 ENF gi - 103, 547, 24

gp

1 +

Ust. 24

ust. pierwotny 
tekst

2 +

gp

1 +

Ust. 25 ust. pierwotny 
tekst

2 +

gp

1 +

Ust. 26 ust. pierwotny 
tekst

2 +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Po ust. 27 15 S&D ge - 330, 340, 3

gp

1 +

Ust. 28 ust. pierwotny 
tekst

2 +

4 PPE gi - 320, 328, 23

11 EFDD, 
Verts/ALE, 

S&D

gi - 317, 319, 37

Po ust. 28

16 S&D +

12 EFDD, 
Verts/ALE, 

S&D

ge - 309, 358, 8Ust. 29

24 ECR ge - 306, 363, 5

Ust. 35 ust. pierwotny 
tekst

go +

Ust. 36 ust. pierwotny 
tekst

go +

Po ust. 36 13 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

ge + 362, 287, 24

gp

1 +

Ust. 37 ust. pierwotny 
tekst

2 +

Po ust. 40 17 S&D +

gp

1 +

Ust. 40 ust. pierwotny 
tekst

2 +

Po ust. 41 33 GUE/NGL -

Ust. 42 ust. pierwotny 
tekst

go +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 43 ust. pierwotny 
tekst

go +

Ust. 44 ust. pierwotny 
tekst

go +

Po ust. 44 18 S&D ge + 334, 309, 29

Ust. 45 ust. pierwotny 
tekst

go +

Ust. 46 ust. pierwotny 
tekst

go +

gp

1 +

2 +

Ust. 50 ust. pierwotny 
tekst

3 +

Po ust. 52 25 ECR -

Po ust. 57 14 EFDD ge + 385, 276, 8

Ust. 60 34 GUE/NGL ge - 212, 438, 17

Ust. 61 35 GUE/NGL -

Ust. 64 26 ECR -

Ust. 65 36 GUE/NGL -

27 ECR -Po ust. 65

42 ENF gi - 52, 592, 31

5 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL, 

S&D

gi + 366, 290, 11Po umocowaniu 14

6 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

gi + 382, 272, 12

7 EFDD, 
Verts/ALE

gi + 427, 207, 35Po motywie A

19 ECR ge - 298, 367, 8
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

20 ECR gi - 268, 365, 33

Motyw B ust. pierwotny 
tekst

go +

Po motywie C 28 GUE/NGL -

Motyw E ust. pierwotny 
tekst

go +

37 ENF gi - 63, 537, 72

38 ENF gi - 58, 594, 15

Po motywie E

39 ENF -

29 GUE/NGL -

gp

1 +

Motyw H

ust. pierwotny 
tekst

2 +

gp

1 +

Motyw I ust. pierwotny 
tekst

2 +

Po motywie K 30 GUE/NGL ge + 363, 306, 6

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 446, 146, 79

Wnioski o głosowanie imienne
EFDD: poprawki 4, 5, 6, 7, 8, 9
ECR: poprawki 18 (część druga i trzecia), 20, 22, 23
PPE: poprawki 1, 2, 3, 4 ust. 10; głosowanie końcowe
Verts/ALE poprawki 1, 3, 11, 23
ENF: poprawki 37, 38, 41, 42

Wnioski o głosowanie odrębne
PPE: motyw B
ECR: ust. 9, 46; motyw E
ENF: ust. 9, 10, 21, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 46

Wnioski o głosowanie podzielone
ECR:
ust. 24
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część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „podkreśla, że zharmonizowane ramy dla systemów 
pobierania opłat powinny uwzględniać w odniesieniu do efektywności 
środowiskowej zarówno emisje gazów cieplarnianych, jak i emisje substancji 
zanieczyszczających, aby wysyłać jasne i zrównoważone sygnały z myślą o rozwoju 
nowych pojazdów”

część druga te słowa

ENF:
ust. 3
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „klimat i”
część druga te słowa

ust. 4
część pierwsza „ponownie podkreśla, że zanieczyszczenie powietrza ma wymiar lokalny, 

regionalny, krajowy i transgraniczny i wymaga działania na wszystkich szczeblach 
rządów; dlatego zwraca się o umocnienie wielopoziomowego systemu rządzenia, w 
którym wszystkie podmioty podejmują odpowiedzialność za działania, które można 
i należy podjąć na ich szczeblach;  podobnie uważa, że polityka Komisji powinna 
być prowadzona w sposób bardziej zintegrowany, z udziałem wszystkich 
odpowiednich dyrekcji generalnych;”

część druga „wyraża ubolewanie, że cele DG ds. Środowiska – mimo że posiada ona 
kompetencje w zakresie zanieczyszczenia powietrza – często nie są uwzględniane w 
polityce i zainteresowaniach reprezentowanych przez inne departamenty;”

ust. 5
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „zmiana klimatu”
część druga te słowa

ust. 16
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „i zredukowanie emisji CO2”, „bliźniacze” i „że 

bezemisyjne oraz niskoemisyjne samochody, ciężarówki i autobusy są koniecznym 
elementem zapewnienia wszystkim mieszkańcom czystej, efektywnej energetycznie 
i przystępnej cenowo mobilności oraz że przyspieszenie rozwoju masowego rynku 
dla tych pojazdów poprzez zwiększanie ich oferty w Unii jest kluczowe dla 
obniżenia cen z korzyścią dla konsumentów, operatorów floty, organów 
organizujących przetargi i całego europejskiego społeczeństwa”

część druga te słowa

ust. 17
część pierwsza „podkreśla, że zasadnicze znaczenie mają zachęty do wprowadzania do obrotu 

pojazdów elektrycznych oraz dawanie państwom członkowskim wytycznych w celu 
zachęcenia ich do wdrażania zachęt podatkowych dla pojazdów bezemisyjnych i 
niskoemisyjnych”

część druga „podkreśla, że dostępność infrastruktury ładowania, w tym w budynkach 
prywatnych i publicznych, zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie 
charakterystyki energetycznej budynków, oraz konkurencyjność pojazdów 
elektrycznych są niezbędne do zwiększenia akceptacji konsumentów; podkreśla 
znaczenie zagwarantowania, że energia elektryczna wytwarzana na potrzeby 
pojazdów elektrycznych będzie pochodzić ze zrównoważonych odnawialnych źródeł 
energii; domaga się w związku z powyższym długoterminowej inicjatywy 
europejskiej dotyczącej akumulatorów nowej generacji;”

ust. 18
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część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „ograniczenia wjazdu samochodów prywatnych do 
centrów miast”

część druga te słowa

ust. 25
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „(pół)” i „dla dekarbonizacji transportu drogowego, jak 

również”
część druga te słowa

ust. 26
część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje złożone przez kilka europejskich miast zobowiązania 

do zmniejszenia emisji z transportu publicznego”
część druga „przez ustanowienie wymogu udzielania zamówień na autobusy elektryczne oraz 

apeluje, by więcej miast podążało za przykładem wyznaczonym przez niektórych 
europejskich członków sieci C40 Cities, którzy podpisali deklarację o ulicach 
wolnych od paliw kopalnych zobowiązującą do zakupu od 2025 r. tylko autobusów 
elektrycznych i zakładającą utworzenie dużych bezemisyjnych obszarów w miastach 
do 2030 r.;”

ust. 28
część pierwsza „stwierdza, że istnieje obecnie technologia pozwalająca spełniać normę Euro 6 

dotyczącą NOx dla pojazdów z silnikami Diesla, w tym w odniesieniu do 
rzeczywistych warunków jazdy”

część druga „i bez wywierania negatywnego wpływu na emisje CO2;”

ust. 37
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „podtlenku azotu (N2O) i metanu (CH4)” i „i 40 % 

emisji metanu”
część druga te słowa

ust. 40
część pierwsza „podkreśla, że na terenach miejskich emisje amoniaku są odpowiedzialne za około 

50 % skutków zanieczyszczenia powietrza dla zdrowia, ponieważ amoniak jest 
kluczowym prekursorem cząstek stałych;”

część druga „wzywa Komisję i państwa członkowskie do wykorzystania reformy wspólnej 
polityki rolnej (WPR) UE jako okazji do walki z zanieczyszczeniem powietrza w 
sektorze rolnictwa;”

motyw H
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „podtlenku azotu i metanu;”, „i 40 % emisji metanu” i 

„w skali globalnej intensywny chów zwierząt powoduje większe emisje gazów 
cieplarnianych niż transport”

część druga te słowa

motyw I
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „w kontekście zrównoważonego rozwoju” i „dla 

realizacji w Europie i poza nią oenzetowskich celów zrównoważonego rozwoju 
wyznaczonych na 2030 r.;”

część druga te słowa

ECR, ENF:
ust. 18
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część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „różnych środków wdrożonych w państwach 
członkowskich w celu” i „ograniczenia wjazdu samochodów prywatnych do centrów 
miast”

część druga „różnych środków wdrożonych w państwach członkowskich w celu”
część trzecia „ograniczenia wjazdu samochodów prywatnych do centrów miast”

ust. 50
część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje zobowiązania co najmniej dziesięciu państw 

członkowskich UE do wycofania węgla;”
część druga „wzywa pozostałe państwa członkowskie do wycofania węgla jako źródła energii”
część trzecia „najpóźniej do 2030 r.;”

Różne
Julie Girling (grupa PPE) wycofała swój podpis pod projektem rezolucji B8-0156/2019.
Peter Liese (grupa PPE) jest również sygnatariuszem wspólnego projektu rezolucji B8-0156/2019.

23. Działania podjęte przez ESDZ dwa lata po sprawozdaniu PE w sprawie unijnej 
komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron 
trzecich

Sprawozdanie: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Zastępczy projekt 
rezolucji

1 ENF gi - 60, 583, 25

gp

1 +

Ust. 1 lit. o) ust. pierwotny 
tekst

2 +

gp

1 +

Ust. 1 lit. q) ust. pierwotny 
tekst

2 +

gp

1 +

Ust. 1 lit. s) ust. pierwotny 
tekst

2 +

Ust. 1 lit. ae) pierwotny tekst + z poprawką ustną

gpUst. 1 lit. ag) ust. pierwotny 
tekst

1 +



P8_PV(2019)03-13(VOT)_PL.docx 37 PE 636.465

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

2/ge - 247, 373, 45

Głosowanie: zalecenie (całość tekstu)
komisja AFET

gi + 489, 148, 30

Wnioski o głosowanie imienne
ENF: poprawka 1

Wnioski o głosowanie podzielone
Verts/ALE
ust. 1 lit. o)
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „komunikatorów”, „autorów”, „ale również”, „przy 

jednoczesnym podkreśleniu, że przedsiębiorstwa odpowiadają za szybkie usuwanie 
systemowych fałszywych informacji;”

część druga te słowa

ust. 1 lit. q)
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „w poprawę rozliczalności w internecie oraz w 

zapewnienie lepszej kontroli tożsamości użytkowników przed ich dołączeniem do 
danej platformy”

część druga te słowa

ust. 1 lit. s)
część pierwsza „dalsze wzmacnianie odporności w oparciu o podejścia obejmujące całą 

administrację rządową i całe społeczeństwo oraz rozwijanie możliwości reagowania 
na zagrożenia w czasie rzeczywistym, opracowanie zapobiegawczych i aktywnych 
środków, a także wyprzedzanie o krok zagrożeń, a nie tylko reagowanie na nie i 
analizowanie ataków, które już miały miejsce w domenie cybernetycznej i 
informacyjnej; zwracanie uwagi na postęp techniczny w tej dziedzinie oraz dzielenie 
się przykładami najlepszych praktyk w zakresie działań już podjętych przez 
poszczególne państwa członkowskie, w tym dokonanie przeglądu funkcjonowania 
krajowych podejść wprowadzonych przez państwa członkowskie, a także 
opracowanie sposobów wzmocnienia ścisłej współpracy ze Zjednoczonym 
Królestwem po brexicie,”

część druga „a także współpraca ze służbami wywiadowczymi i sojusznikami, takimi jak USA i 
Kanada, NATO oraz Centrum Analiz Wywiadowczych UE (INTCEN);”

ust. 1 lit. ag)
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „w razie potrzeby przy wsparciu Eurojustu”
część druga te słowa

Różne
Anna Elżbieta Fotyga (sprawozdawczyni) zaproponowała następującą poprawkę ustną do ust. 1 lit. 
ae):
„zaproponowanie Radzie Europejskiej, by przeciwdziałanie dezinformacji i wrogiej propagandzie 
zostało uznane za priorytet i otrzymało odpowiednie zasoby i instrumenty w celu zapewniania 
obiektywnego relacjonowania wydarzeń i rozpowszechniania informacji”

24. Układ o stowarzyszeniu między UE a Monako, Andorą i San Marino
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Sprawozdanie: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 1 po lit. k) 8 GUE/NGL gi - 104, 494, 45

Ust. 1 po lit. n) 9 GUE/NGL gi - 89, 535, 22

Po umocowaniu 7 1 GUE/NGL -

2 GUE/NGL gi - 75, 554, 24Po motywie A

3 GUE/NGL gi - 76, 556, 22

4 GUE/NGL gi - 126, 505, 26Po motywie D

5 GUE/NGL gi - 130, 504, 22

Po motywie G 6 GUE/NGL gi - 83, 554, 21

Po motywie K 7 GUE/NGL gi - 130, 511, 20

Głosowanie: zalecenie (całość tekstu) gi + 540, 73, 34

Wnioski o głosowanie imienne
GUE/NGL: poprawki 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

25. Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa 
w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych 
ośrodków koordynacji ***I

Sprawozdanie: Julia Reda (A8-0084/2019)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej – 
głosowanie łączne

1-10
12-24
26-47
49-61
63-88
90-119
121-
158
162-
167
169-
180

komisja +

Poprawki komisji 11 komisja gp
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

1 +

2 +

25 komisja go +

48 komisja go +

gp

1 +

62 komisja

2 +

159 komisja go +

160 komisja go +

gp

1 +

161 komisja

2 +

przedmiotowo 
właściwej – 

głosowanie odrębne

168 komisja go +

gp

1 +

Art. 2 ust. 1 po pkt 1 183 Verts/ALE

2 +

186s GUE/NGL gi - 143, 436, 6

gp

1 +

Art. 4 ust. 1 pkt 7

184 Verts/ALE

2/ge - 247, 341, 16

187s GUE/NGL gi - 137, 412, 56

89 komisja +

gp

1/ge + 451, 128, 31

Art. 4 ust. 1 pkt 8

185 Verts/ALE

2/ge - 255, 334, 20

Art. 10 ust. 1 120 komisja gp
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

1 +

2 +

188 GUE/NGL -

Po motywie 3 181 Verts/ALE gi - 166, 249, 206

Po motywie 18 182 Verts/ALE ge - 296, 301, 22

Głosowanie: wniosek Komisji gi + 489, 73, 56

Wnioski o głosowanie imienne
Verts/ALE: poprawki 181, 186, 187
GUE/NGL: poprawki 186, 187

Wnioski o głosowanie odrębne
GUE/NGL: poprawki 25, 48, 159, 160, 168

Wnioski o głosowanie podzielone
PPE:
poprawka 183
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „wyłącznie defensywną i reaktywną technologię 

cyberobrony”
część druga te słowa

poprawka 184
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „ograniczają się wyłącznie”
część druga te słowa

poprawka 185
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „ograniczają się wyłącznie”
część druga te słowa

GUE/NGL:
poprawka 11
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „jak również z Europejskiego Funduszu Obronnego na 

działania i koszty administracyjne związane z obronnością”
część druga te słowa

poprawka 62
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „a także wnoszenie wkładu we wdrażanie działań 

finansowanych z Europejskiego Funduszu Obrony ustanowionego rozporządzeniem 
(UE) 2019/XXX”

część druga te słowa

poprawka 120
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „w odniesieniu do projektów, usług i kompetencji 

podwójnego zastosowania”
część druga te słowa
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poprawka 161
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „Zadania te realizowane są ze środków pochodzących z 

Europejskiego Funduszu Obronnego”
część druga te słowa

26. Zmiana rozporządzenia (WE) nr 391/2009 w związku z wystąpieniem 
Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I

Sprawozdanie: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wstępne porozumienie

Wstępne porozumienie 2 komisja gi + 590, 9, 21

27. Zmiana rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 w związku z wystąpieniem 
Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I

Sprawozdanie: Karima Delli (A8-0009/2019)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wstępne porozumienie

Wstępne porozumienie 25 komisja gi + 573, 21, 25

28. Portowe urządzenia do odbioru odpadów ze statków ***I

Sprawozdanie: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wstępne porozumienie

Wstępne porozumienie 117 komisja gi + 596, 16, 7
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29. Przedłużenie przejściowego okresu wykorzystywania środków innych niż techniki 
elektronicznego przetwarzania danych, przewidzianego w unijnym kodeksie 
celnym ***I

Sprawozdanie: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wstępne porozumienie

Wstępne porozumienie 7 komisja gi + 552, 25, 43

Wspólne oświadczenie 8 komisja +

Oświadczenie Komisji 9 komisja +

30. Zwalczanie fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami 
płatniczymi ***I

Sprawozdanie: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wstępne porozumienie

Wstępne porozumienie 79 komisja gi + 587, 26, 8

31. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: najwyższe dopuszczalne poziomy 
kilku substancji, w tym chlotianidyny

Projekt rezolucji: B8-0138/2019 (wymagana większość głosów posłów do Parlamentu)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B8-0138/2019
(komisja ENVI)

Głosowanie: rezolucja 
(całość tekstu)

gi + 514, 81, 20

Wnioski o głosowanie imienne
EFDD, 
Verts/ALE:

głosowanie końcowe
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32. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana 
kukurydza 4114 (DP-ØØ4114-3)

Projekt rezolucji: B8-0141/2019

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B8-0141/2019
(komisja ENVI)

Głosowanie: rezolucja 
(całość tekstu)

gi + 442, 160, 20

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

33. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana 
kukurydza MON 87411 (MON-87411-9)

Projekt rezolucji: B8-0140/2019

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B8-0140/2019
(komisja ENVI)

Głosowanie: rezolucja 
(całość tekstu)

gi + 435, 156, 30

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

34. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana 
kukurydza Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21

Projekt rezolucji: B8-0142/2019

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B8-0142/2019
(komisja ENVI)

Głosowanie: rezolucja 
(całość tekstu)

gi + 431, 157, 30

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

35. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: substancje czynne, w tym tiaklopryd

Projekt rezolucji: B8-0139/2019

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B8-0139/2019
(komisja ENVI)

Głosowanie: rezolucja 
(całość tekstu)

gi + 421, 177, 20

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

36. Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Turcji

Sprawozdanie: Kati Piri (A8-0091/2019)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Alternatywny projekt 
rezolucji

16 ENF gi - 68, 535, 11

Ust. 3 5 GUE/NGL ge - 255, 351, 11

gp

1 +

2 +

Ust. 9 ust. pierwotny 
tekst

3 +

Ust. 10 20 S&D +

gp

1 +

Ust. 12 ust. pierwotny 
tekst

2 +

Po ust. 12 2=
19=

PPE
S&D, ALDE

+

Ust. 13 6 GUE/NGL ge + 340, 271, 8
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 14 7 GUE/NGL -

Ust. 18 ust. pierwotny 
tekst

go -

gp

1/gi - 92, 502, 29

2/gi - 91, 509, 15

3/gi - 115, 486, 14

17 EFDD

4/gi - 88, 492, 37

3 PPE gi - 207, 342, 67

8 GUE/NGL ge - 136, 465, 12

18 Verts/ALE -

21 S&D -

gp

1/gi + 419, 163, 36

2/gi + 509, 86, 25

Ust. 21

ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 509, 89, 20

gp

1 -

Po ust. 21 1 ALDE

2 ↓

4 PPE ge - 298, 308, 14

9 GUE/NGL -

gp

1 +

2 +

Ust. 22

ust. pierwotny 
tekst

3/ge - 292, 327, 5

Ust. 23 10 GUE/NGL ge - 256, 348, 19
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

ust. pierwotny 
tekst

gi + 489, 117, 18

11 GUE/NGL -Ust. 26

ust. pierwotny 
tekst

gi + 486, 85, 50

Ust. 27 12 GUE/NGL -

Ust. 28 13s GUE/NGL -

Ust. 30 14 GUE/NGL gi - 116, 496, 11

15 GUE/NGL gi - 101, 512, 9

gp

1 +

Ust. 31

ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 462, 137, 25

Umocowanie 3 ust. pierwotny 
tekst

go +

Umocowanie 6 ust. pierwotny 
tekst

go +

Umocowanie 17 ust. pierwotny 
tekst

go +

Umocowanie 19 ust. pierwotny 
tekst

go +

Głosowanie: rezolucja (cały tekst)
komisja AFET

gi + 370, 109, 143

Wnioski o głosowanie imienne
Verts/ALE: ust. 21
PPE: poprawka 3
GUE/NGL: poprawki 3, 14, 15; ust. 23
ENF: ust. 26; poprawka 16
ECR: ust. 31 (część druga)
S&D, EFDD: poprawki 3, 17

Wnioski o głosowanie odrębne
Verts/ALE: ust. 21
GUE/NGL: ust. 23
ENF: umocowania 3, 6, 17, 19; ust. 18, 23

Wnioski o głosowanie podzielone
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EFDD:
poprawka 1
część pierwsza „wzywa do wykreślenia Turcji z wykazu beneficjentów zarówno IPA II, jak i 

przyszłego IPA III, oraz do udostępnienia specjalnego finansowania w ramach 
Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka 
(EIDHR) lub przyszłych programów w ramach Instrumentu Sąsiedztwa oraz 
Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR),”

część druga „w celu zapewnienia bezpośredniego wsparcia pozbawionego ingerencji ze strony 
rządu dla tureckiego społeczeństwa obywatelskiego, obrońców praw człowieka i 
dziennikarzy oraz w celu zwiększenia możliwości kontaktów międzyludzkich;”

poprawka 17
część pierwsza „wobec informacji przytoczonych powyżej zaleca Komisji i Radzie Unii 

Europejskiej formalne zakończenie negocjacji akcesyjnych z Turcją, zgodnie z 
ramami negocjacyjnymi;”

część druga „zwraca się do Komisji o zamrożenie środków przyznanych obecnie w ramach 
instrumentu IPA II i przyszłego IPA III;”

część trzecia „popiera tureckie społeczeństwo obywatelskie, obrońców praw człowieka i 
dziennikarzy;”

część czwarta „wzywa do zwiększenia możliwości nawiązywania kontaktów międzyludzkich, 
dialogu naukowego, dostępu do europejskich uniwersytetów dla tureckich studentów 
i dostępu do platform medialnych dla dziennikarzy z myślą o ochronie i promowaniu 
zasad i wartości demokratycznych, praw człowieka i praworządności; bez 
uszczerbku dla art. 49 Traktatu o Unii Europejskiej oczekuje ponownego 
zdefiniowania stosunków między Turcją a UE w rozumieniu skutecznego 
partnerstwa; podkreśla, że stosunki polityczne między UE a Turcją powinny się 
opierać na warunkach dotyczących poszanowania demokracji, praworządności i 
praw podstawowych;”

ECR:
ust. 31
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: zwraca uwagę na ramy zaproponowane przez 

sekretarza generalnego ONZ i jego apel o wznowienie negocjacji w oparciu o 
porozumienia osiągnięte już w 2017 r. w procesie Crans-Montana;”

część druga te słowa

ENF:
ust. 9
część pierwsza „wyraża głębokie zaniepokojenie kurczeniem się przestrzeni dla społeczeństwa 

obywatelskiego i propagowania podstawowych praw i wolności; podkreśla, że w 
czasie stanu wyjątkowego aresztowano wielu aktywistów, w tym obrońców praw 
człowieka, a także regularnie zakazywano demonstracji; wzywa Turcję do 
uwolnienia wszystkich więzionych obrońców praw człowieka, dziennikarzy i innych 
osób przetrzymywanych pod bezpodstawnymi zarzutami oraz do wycofania tych 
zarzutów i umożliwienia im wykonywania ich pracy bez zagrożenia lub przeszkód 
we wszystkich okolicznościach; wzywa Turcję do ochrony podstawowych praw 
wszystkich obywateli, w tym mniejszości etnicznych, religijnych i seksualnych; 
przypomina, że tureckie ustawodawstwo dotyczące mowy nienawiści nie jest zgodne 
z orzecznictwem ETPC; wzywa turecki rząd i parlament do przyjęcia ustawy o 
przestępstwach z nienawiści, która może chronić wszystkich członków mniejszości 
przed fizycznymi i słownymi atakami,”

część druga „oraz spełnia kryteria kopenhaskie dla krajów przystępujących w odniesieniu do 
poszanowania i ochrony mniejszości;”
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część trzecia „wzywa Komisję i państwa członkowskie do zwiększenia ochrony i wsparcia 
zagrożonych obrońców praw człowieka w Turcji, w tym za pomocą specjalnych 
dotacji;”

ust. 12
część pierwsza „wyraża zaniepokojenie naruszeniami praw człowieka osób LGBTI, w 

szczególności powtarzającymi się zakazami organizowania marszów równości i 
wydarzeń związanych z LGBTI w całym kraju, które są nadal nakładane mimo 
zniesienia stanu wyjątkowego, i wzywa do zniesienia tych dyskryminujących 
zakazów; wzywa Turcję do podjęcia odpowiednich działań w celu zapobiegania 
mowie nienawiści lub przestępstwom z nienawiści przeciwko grupom znajdującym 
się w niekorzystnej sytuacji, takim jak Romowie oraz syryjscy uchodźcy i osoby 
ubiegające się o azyl, a także w celu karania takich przestępstw; apeluje o 
podejmowanie ciągłych wysiłków w celu poprawy ich sytuacji; wzywa Turcję do 
pełnego wdrożenia planu strategicznego dotyczącego integracji Romów na lata 
2016–2021, ze szczególnym uwzględnieniem walki z antycyganizmem, do 
zagwarantowania Romom dostępu do przystępnego cenowo mieszkalnictwa 
wysokiej jakości i do edukacji oraz do podjęcia środków w celu zapobiegania 
przedwczesnemu kończeniu nauki, zwalczania segregacji oraz zwiększenia 
wskaźnika zatrudnienia wśród Romów;”

część druga „z zaniepokojeniem odnotowuje wzrost liczby tzw. zabójstw honorowych; wzywa 
Turcję do zharmonizowania krajowych przepisów z Konwencją Rady Europy o 
zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (konwencją 
stambulską); wzywa Turcję do zapewnienia pełnej równości wszystkim obywatelom 
oraz do rozwiązania problemów, z jakimi zmagają się członkowie mniejszości, w 
szczególności w odniesieniu do edukacji i praw własności; przypomina znaczenie 
pełnego wdrożenia rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w 
sprawie wysp Imroz i Bozca oraz wzywa władze tureckie do wspierania repatriacji 
rodzin należących do mniejszości, które pragną powrócić na te wyspy; z 
zadowoleniem przyjmuje otwarcie szkoły dla mniejszości greckiej na wyspie Imroz, 
co jest pozytywnym krokiem.”

ust. 21
część pierwsza „wobec informacji przytoczonych powyżej zaleca Komisji i Radzie Unii 

Europejskiej formalne zawieszenie negocjacji akcesyjnych z Turcją, zgodnie z 
ramami negocjacyjnymi; pozostaje jednak zaangażowany w demokratyczny i 
polityczny dialog z Turcją;”

część druga „zwraca się do Komisji o przeznaczenie środków przyznanych obecnie w ramach 
instrumentu IPA II i przyszłego IPA III na wspieranie społeczeństwa 
obywatelskiego w Turcji, obrońców praw człowieka i dziennikarzy za 
pośrednictwem specjalnej puli zarządzanej bezpośrednio przez UE, a także na 
zwiększanie możliwości nawiązywania kontaktów międzyludzkich, dialogu 
naukowego, dostępu do europejskich uniwersytetów dla tureckich studentów i 
dostępu do platform medialnych dla dziennikarzy z myślą o ochronie i promowaniu 
zasad i wartości demokratycznych, praw człowieka i praworządności;”

część trzecia „bez uszczerbku dla art. 49 Traktatu o Unii Europejskiej oczekuje ponownego 
zdefiniowania stosunków między Turcją a UE w rozumieniu skutecznego 
partnerstwa; podkreśla, że stosunki polityczne między UE a Turcją powinny się 
opierać na warunkach dotyczących poszanowania demokracji, praworządności i 
praw podstawowych;”

PPE, ENF:
ust. 22
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część pierwsza „zauważa, że chociaż proces przystąpienia do UE był początkowo silną motywacją 
do reform w Turcji, w ostatnich kilku latach nastąpił brutalny regres w zakresie 
praworządności i praw człowieka; z wyjątkiem słów „chociaż proces przystąpienia 
do UE był początkowo silną motywacją do reform w Turcji”

część druga „chociaż proces przystąpienia do UE był początkowo silną motywacją do reform w 
Turcji”

część trzecia „przypomina, że Parlament wielokrotnie wzywał do otwarcia rozdziału 23 
dotyczącego sądownictwa i praw podstawowych oraz rozdziału 24 dotyczącego 
sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa w czasie, kiedy rząd turecki zobowiązał 
się przeprowadzić poważne reformy;  wyraża głębokie ubolewanie, że z uwagi na 
ciągłą blokadę ze strony Rady nie można było w pełni wykorzystać instrumentów 
akcesyjnych;”

Różne
Neoklis Sylikiotis (grupa GUE/NGL) jest również sygnatariuszem poprawek 5, 7, 9, 10, 11, 12, 
13, 15.

37. Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza 
wzrostu gospodarczego na rok 2019

Sprawozdanie: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

18 GUE/NGL gi - 146, 457, 8

19 GUE/NGL gi - 160, 438, 17

20 GUE/NGL gi - 114, 483, 12

21 GUE/NGL gi - 113, 486, 15

22 GUE/NGL gi - 141, 439, 36

23 GUE/NGL gi - 125, 448, 45

24 GUE/NGL gi - 119, 481, 16

25 GUE/NGL gi - 158, 459, 5

Po ust. 1

26 GUE/NGL gi - 69, 536, 16

Po ust. 2 1 S&D ge - 273, 336, 13

Po ust. 3 2 GUE/NGL gi - 82, 501, 38

Ust. 8 9 GUE/NGL gi - 127, 482, 10

Po ust. 8 11 EFDD gi - 168, 431, 17

Ust. 10 12 EFDD gi - 171, 413, 31
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Po ust. 11 4 GUE/NGL gi - 156, 448, 12

5 GUE/NGL gi - 83, 465, 71Po ust. 14

6 GUE/NGL gi - 168, 442, 10

Po ust. 16 7 GUE/NGL gi - 111, 466, 41

Po ust. 18 8 GUE/NGL -

Ust. 25 13 EFDD gi - 96, 460, 65

Ust. 29 3 GUE/NGL gi - 146, 454, 13

Po ust. 29 14 EFDD gi - 140, 424, 51

15 GUE/NGL gi - 103, 497, 19

16 GUE/NGL gi - 137, 469, 11

Po motywie A

17 GUE/NGL gi - 88, 505, 26

Motyw K 10 EFDD gi - 173, 419, 24

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 387, 186, 50

Wnioski o głosowanie imienne
EFDD: poprawki 10, 11, 12, 13, 14
GUE/NGL: poprawki 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

38. Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i 
aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2019 r.

Sprawozdanie: Marian Harkin (A8-0162/2019)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

2 PPE ge - 263, 352, 1

gp

1 +

2 +

Ust. 2

ust. pierwotny 
tekst

3/ge - 288, 323, 5
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 10 ust. pierwotny 
tekst

go +

1 ALDE gi - 237, 358, 23

6 GUE/NGL gi - 276, 321, 23

gp

1 +

Ust. 18

ust. pierwotny 
tekst

2/ge - 305, 310, 3

Ust. 21 7 GUE/NGL gi + 365, 221, 32

gp

1 +

Ust. 26 ust. pierwotny 
tekst

2/ge + 307, 288, 18

Ust. 32 ust. pierwotny 
tekst

go/ge + 322, 288, 3

gp

1/gi - 292, 312, 16

3 PPE

2/gi - 283, 319, 16

gp

1/gi + 382, 222, 17

Ust. 40

ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 311, 298, 9

gp

1 +

2/ge + 362, 254, 2

Ust. 41 ust. pierwotny 
tekst

3 -

Ust. 43 4 PPE -

gp

1 +

Ust. 45 ust. pierwotny 
tekst

2 -
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

gp

1 +

2 -

Motyw G ust. pierwotny 
tekst

3/ge - 296, 318, 1

Motyw J 5 GUE/NGL -

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 434, 142, 39

Wnioski o głosowanie imienne
GUE/NGL: poprawki 6, 7
S&D: poprawka 1; ust. 40

Wnioski o głosowanie odrębne
PPE: ust. 10, 32, 40

Wnioski o głosowanie podzielone
ALDE:
ust. 2
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „wewnątrz regionów i między nimi” oraz „podkreśla, 

że w procedurze dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej należy 
traktować zatrudnienie oraz względy społeczne na równi z zagadnieniami 
gospodarczymi”

część druga „wewnątrz regionów i między nimi”
część trzecia „podkreśla, że w procedurze dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej 

należy traktować zatrudnienie oraz względy społeczne na równi z zagadnieniami 
gospodarczymi”

ust. 40
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „oraz przeznaczenie na ten cel niezbędnych 

dodatkowych środków publicznych”
część druga te słowa

PPE:
ust. 18
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „przyznaje, że środki oszczędnościowe nie umożliwiają 

zrównoważonego rozwiązania tych problemów”
część druga te słowa

ust. 41
część pierwsza „zauważa, że usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej mają zasadnicze znaczenie 

dla wsparcia walki z ubóstwem”
część druga „i wykluczeniem społecznym, oraz wzywa Komisję i państwa członkowskie do 

zapewnienia warunków inwestycyjnych i fiskalnych umożliwiających rozwój tych 
usług, by były one przystępne cenowo, dostępne i dobre jakościowo”

część trzecia „ostrzega, że bez ciągłych inwestycji publicznych w politykę zdrowotną i 
opiekuńczą tendencja do wydłużania średniego trwania życia może się w 
nadchodzących latach odwrócić”
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ust. 45
część pierwsza „przypomina, że w rocznej analizie wzrostu gospodarczego priorytetowo 

potraktowano niektóre obszary inwestycji społecznych, w tym inwestycje w służbę 
zdrowia, systemy opieki długoterminowej i mieszkalnictwo publiczne; podkreśla, że 
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny wskazał wiele pozytywnych skutków 
dobrze zaplanowanych, skutecznych i wydajnych, ukierunkowanych na przyszłość 
inwestycji społecznych”

część druga „których nie należy postrzegać w kategoriach kosztów, lecz widzieć w nich 
inwestycje w potencjał wzrostu i zatrudnienia w Europie; zaznacza, że osiągnięcie 
tych celów wymaga pola manewru w wydatkach publicznych”

Verts/ALE:
ust. 26
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „w procesie kształtowania polityki, tworząc 

odpowiednie przepisy”
część druga te słowa

S&D:
poprawka 3
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „oraz uzupełnienie emerytur ustawowych systemami 

zakładowymi, dodatkowymi i prywatnymi”
część druga te słowa

ALDE, PPE:
motyw G
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „niestety” oraz „ze względu na kryzys gospodarczy, 

politykę oszczędnościową i reformy strukturalne”
część druga „niestety”
część trzecia „ze względu na kryzys gospodarczy, politykę oszczędnościową i reformy 

strukturalne”


