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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. Agencja UE zapewniająca szkolenia w zakresie egzekwowania prawa (Cepol) 

***I 

Sprawozdanie: Kinga Gál (A8-0048/2015) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Całość tekstu – 

głosowanie łączne nr 1 

31 komisja  +  

Głosowanie łączne nr 

2 

1-30 komisja  ↓  

Art. 24 ust. 3 32 GUE/NGL, 

Verts ALE 

 -  

Głosowanie: wniosek Komisji  +  

Głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 506, 90, 42 

 

 

 

2. Przejrzystość transakcji finansowania papierów wartościowych ***I 

Sprawozdanie: Renato Soru (A8-0120/2015) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Całość tekstu – 

głosowanie łączne nr 1 

4 komisja  +  

Głosowanie łączne nr 

2 

1 komisja  ↓  

Art. 15 3 ENF  -  

4oc komisja  +  

Motyw 18 2 ENF  ↓  

4oc   +  

Głosowanie: wniosek Komisji  +  

Głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 546, 89, 7 
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3. Działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 

12 marca 2014 r. dotyczącą masowego nadzoru elektronicznego wobec obywateli 

UE 

Projekt rezolucji: B8-1092/2015 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-1092/2015  (komisja LIBE) 

Po ust. 1 10 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi + 285, 281, 72 

Ust. 2 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 347, 281, 16 

Ust. 3 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 357, 273, 12 

2/gi + 318, 296, 22 

3/gi + 514, 106, 13 

4/gi - 305, 309, 26 

Po ust. 3 1 ALDE gi - 186, 428, 28 

2 ALDE gi - 189, 427, 26 

3 ALDE gi - 190, 423, 25 

Ust. 4 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 6 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 530, 101, 9 

2/gi + 345, 283, 13 

3/gi + 337, 288, 13 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 7 4 ALDE  +  

Po ust. 8 11 Verts/ALE gi - 169, 448, 25 

Ust. 12 16 PPE  +  

Po ust. 13 5 ALDE ge + 347, 291, 6 

Ust. 16 12 Verts/ALE ge + 341, 257, 45 

Po ust. 16 6 ALDE gi + 394, 242, 7 

Ust. 17 7s ALDE  +  

Po ust. 17 19 PPE  -  

Po ust. 20 13 Verts/ALE gi + 342, 276, 23 

Ust. 21 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 321, 299, 21 

Ust. 22 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 346, 287, 9 

Ust. 23 17 PPE  -  

ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 26 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 27 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 30 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Po ust. 30, śródtytuł ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 31 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 360, 260, 25 

Ust. 35 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2 +  

Ust. 36 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 37 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 38 14 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi - 203, 403, 34 

ust. pierwotny 

tekst 

gi + 354, 274, 11 

Ust. 39 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 341, 276, 16 

Ust. 40 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 41 15 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

8 ALDE  +  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 ↓  

2 ↓  

Po ust. 41 9 ALDE gi + 375, 242, 27 

Ust. 43 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 363, 261, 21 

Ust. 47 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 386, 249, 8 

Motyw E ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Po motywie G 18 PPE  -  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 342, 274, 29 



P8_PV(2015)10-29(VOT)_PL.doc 6 PE 571.354 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

S&D: głosowanie końcowe 

PPE: ust. 6 (część trzecia), 21, 22, 31, 38, 39, 43 (część druga) poprawki 6, 10, 11, 13, 14 

ECR: ust. 2, 3, 6, 21, 31, 38, 39, 47, głosowanie końcowe 

ALDE: poprawki 1, 2, 3, 9 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: ust. 3, 27, śródtytuł po ust. 30, ust. 36, 37, 47, motyw E 

ENF: ust. 23, 26 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

S&D: 

ust. 3 

część pierwsza „jest zaniepokojony niektórymi niedawno przyjętymi przez niektóre państwa 

członkowskie ustawami, które rozszerzają zakres możliwości inwigilacji ze strony 

organów wywiadowczych,” 

część druga „w tym nową ustawą przyjętą we Francji przez Zgromadzenie Narodowe dnia 24 

czerwca 2015 r, … w Holandii zmierzającymi do nowelizacji ustawy z 2002 r. o 

służbach wywiadowczych i służbach bezpieczeństwa;” 

część trzecia „ponawia swój apel do wszystkich państw członkowskich … oraz właściwym 

prawodawstwem unijnym;” 

część czwarta „zwraca się do Komisji o bezzwłoczne rozpoczęcie oceny wszystkich przepisów 

francuskiej ustawy o wywiadzie i sprawdzenie, czy są one zgodne z unijnym 

prawem pierwotnym i wtórnym;” 

 
PPE: 

ust. 4 

część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje przeprowadzone przez Bundestag dochodzenie w 

sprawie masowej inwigilacji;” 

część druga „jest poważnie zaniepokojony przypadkami ujawnionej masowej inwigilacji … 

naruszenie zasady lojalnej współpracy, o której mowa w art. 4 ust. 3 TUE;” 

 
ust. 6 

część pierwsza „uważa, że dotychczasowa reakcja Komisji na rezolucję jest zupełnie 

nieodpowiednia, biorąc pod uwagę zakres ujawnionych faktów;” 

część druga „wzywa Komisję do przeprowadzenia najpóźniej do grudnia 2015 r. działań, do 

których wezwano ją w rezolucji;” 

część trzecia „zastrzega sobie prawo do złożenia … aż zastosuje się ona odpowiednio do 

wszystkich zaleceń;” 

 
ust. 30 

część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje publikowanie … wysuwanych przez rządy żądań 

dostępu do danych użytkowników;” 

część druga „wzywa państwa członkowskie do publikowania statystyk uwzględniających liczbę 

ich żądań kierowanych do przedsiębiorstw prywatnych i dotyczących informacji o 

użytkownikach prywatnych;” 

 
ust. 35 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „osobom zgłaszającym przypadki naruszenia i” 

część druga te słowa 
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ust. 40 

część pierwsza „podkreśla, że masowa inwigilacja rażąco podważa zasadę tajemnicy zawodowej 

zawodów regulowanych … dyrektywy 2013/48/WE w sprawie prawa dostępu do 

adwokata;” 

część druga „wzywa Komisję do przedstawienia najpóźniej do końca 2016 r. komunikatu w 

sprawie ochrony poufnej wymiany informacji w zawodach, w przypadku których 

wymagana jest poufność wymiany informacji między prawnikiem a klientem;” 

 

 
ust. 43 

część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje kroki poczynione dotychczas w celu zwiększenia 

bezpieczeństwa informatycznego Parlamentu … aby zwiększyć bezpieczeństwo 

informatyczne instytucji UE;” 

część druga „apeluje o systematyczne zastępowanie we wszystkich instytucjach UE 

oprogramowania zamkniętego … faktyczną dostępność narzędzi szyfrujących;” 
 

 

4. Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja 

priorytetów na rok 2015 

Sprawozdanie: Dariusz Rosati (A8-0307/2015) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Po ust. 1 28 Verts/ALE gi - 282, 332, 28 

Ust. 2 1 PPE ge + 304, 289, 43 

14 ALDE  ↓  

Po ust. 2 37 S&D gp   

1/gi + 336, 256, 54 

2/gi + 470, 110, 60 

Ust. 3 15 ALDE ge - 287, 310, 39 

Po ust. 3 2 komisja 

EMPL 

 -  

29 Verts/ALE  -  

Ust. 4 16 ALDE  -  

Po ust. 4 30 Verts/ALE gi - 265, 348, 29 

31 Verts/ALE gi - 229, 388, 26 

32 Verts/ALE  -  

33 Verts/ALE  -  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 5 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 7 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 8 17 ALDE  -  

Ust. 9 18 ALDE  -  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Po ust. 9 34 Verts/ALE  -  

Ust. 10 19 ALDE  -  

9 EFDD gi - 289, 323, 34 

Ust. 11 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/ge + 422, 220, 4 

2 -  

Ust. 13 20 ALDE  -  

Po ust. 15 35 Verts/ALE gi - 246, 350, 45 

36 Verts/ALE gi - 265, 326, 48 

Po ust. 16 26 Verts/ALE gi + 395, 243, 6 

Ust. 17 21 ALDE  -  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 322, 318, 3 



P8_PV(2015)10-29(VOT)_PL.doc 9 PE 571.354 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Po ust. 17 10 EFDD gi + 325, 315, 7 

Ust. 18 22 ALDE  -  

Po ust. 20 11 EFDD gi - 132, 487, 26 

Ust. 21 23 ALDE  -  

Ust. 22 ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Po ust. 22 12 EFDD gi - 162, 461, 22 

Po ust. 23 13 EFDD gi - 166, 465, 16 

Ust. 25 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Ust. 26 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 304, 240, 95 

Ust. 27 24 ALDE  -  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Ust. 28 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Po ust. 33 3 komisja 

EMPL 

 +  

Po ust. 34 4 komisja 

EMPL 

 +  

Po ust. 40 5 komisja 

EMPL 

 -  

Po ust. 41 6 komisja 

EMPL 

 -  

Po ust. 42 7 komisja 

EMPL 

 +  

8 komisja 

EMPL 

 -  

Po ust. 44 25 ALDE  +  

Po motywie D 27 Verts/ALE ge - 264, 335, 44 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi - 91, 409, 131 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

Verts/ALE poprawki 26, 28, 30, 31, 35, 36 

S&D: poprawka 37 

EFDD: poprawki 9, 10, 11, 12, 13 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ALDE: ust. 22, 26 

PPE: ust. 25, 26 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ALDE: 

ust. 5 

część pierwsza Tekst z wyjątkiem słów „biorąc pod uwagę rezolucję Parlamentu z dnia 24 czerwca 

2015 r. zatytułowaną »Przegląd ram zarządzania gospodarczego: sytuacja obecna i 

wyzwania«” i „zaleca przeprowadzenie analizy znaczenia wcześniejszych zaleceń 

dla poszczególnych krajów … odnotowuje, że Komisja zamierza przesunąć trzy z 

obecnych tzw. wskaźników pomocniczych do podstawowej tabeli wyników;”  

część druga te słowa 

 
ust. 7 

część pierwsza „ubolewa z powodu utrzymującej się wysokiej stopy bezrobocia … w celu 

zwiększenia wskaźnika tworzenia miejsc pracy należy podjąć środki pobudzające 

gospodarkę,” 

część druga „oraz ukierunkować działania na tworzenie dobrej jakości miejsc pracy; podkreśla w 

szczególności potrzebę … wzywa Komisję, aby zbadała systemy mechanizmów 

minimalnego dochodu dla bezrobotnych w państwach członkowskich;” 
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ust. 11 

część pierwsza „przypomina, że ubóstwo i coraz większe nierówności dochodów … wymiany 

najlepszych praktyk i gromadzenie dokładnych danych;” 

część druga „uważa, że takie obowiązki powinny być wyraźnie elementem europejskiego 

semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej;” 

 
ust. 25 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „przypomina, że istnieją ogromne różnice między 

państwami członkowskimi, jeżeli chodzi o wysokość płacy minimalnej i ponawia 

swój apel o przeprowadzenie analizy tego zagadnienia; zachęca państwa 

członkowskie do ustalenia płac minimalnych zgodnie z krajowym ustawodawstwem 

i praktyką;” 

część druga te słowa 

 
S&D: 

ust. 9 

część pierwsza „zauważa się, że aby spełnić warunki paktu stabilności i wzrostu … umożliwienie 

pewnej okresowej elastyczności”  

część druga „w ramach funkcji zapobiegawczej paktu stabilności i wzrostu” 

 
ust. 17 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „elastyczne” i „na przykład stawki płac niepowiązane 

ze zmianą” 

część druga te słowa 

 
PPE: 

ust. 27 

część pierwsza „uważa, że w związku z różnymi zaleceniami … zwiększenie ogólnego 

zatrudnienia;” 

część druga „odnotowuje w związku ze starzeniem się społeczeństwa … poszanowania praw 

pracowników służby zdrowia;” 

 
ust. 28 

część pierwsza „domaga się, by zalecenia dla poszczególnych krajów … przez ograniczenie ryzyka 

bezdomności;” 

część druga „zauważa gwałtowne nasilenie w wielu państwach członkowskich skrajnych form 

ubóstwa … programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji 

społecznych (EaSI);” 

 
poprawka 37 

część pierwsza „2a. jest głęboko zaniepokojony słabością wymiaru demokratycznego … wcześniej, 

niż Parlament mógłby przyjąć swoje własne stanowisko w sprawie rocznej analizy 

wzrostu gospodarczego;” 

część druga „ponownie podkreśla swoje wcześniejsze żądania dotyczące należytego 

porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie europejskiego zarządzania 

gospodarczego, aby rzeczywiście wzmocnić demokrację parlamentarną w 

odniesieniu do unii gospodarczej i walutowej;” 
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5. Zalecenie Rady dotyczące integracji osób długotrwale bezrobotnych na 

rynku pracy 

Projekt rezolucji: B8-1093/2015 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-1093/2015  (komisja EMPL) 

Ust. 1 12 ENF  -  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 2 13 ENF  -  

Po ust. 2 20 GUE/NGL gi - 300, 321, 9 

Po ust. 3 21 GUE/NGL  -  

Ust. 4 14 ENF  -  

Ust. 5 15 ENF  -  

Ust. 7 16 ENF  -  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 357, 275, 4 

Ust. 8 17 ENF  -  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Po ust. 8 22 GUE/NGL gi + 584, 48, 3 

Ust. 9 18 ENF  -  

Ust. 10 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 351, 244, 44 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 11 19s ENF  -  

Ust. 13 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 470, 161, 4 

2/gi + 453, 181, 1 

3 +  

Motyw A 1 ENF  -  

Motyw B 2 ENF  -  

Motyw C 3 ENF  -  

Motyw D 4 ENF  -  

Motyw E 5 ENF  -  

Motyw F 6s ENF  -  

Motyw I 7 ENF  -  

Motyw K 8 ENF  -  

Po motywie K 9 ENF gi - 81, 488, 60 

10 ENF gi - 48, 567, 15 

11 ENF gi - 34, 578, 21 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL: poprawki 20, 22 

ENF: poprawki 9, 10, 11 

Verts/ALE: 

EFDD: 

poprawka 11 

ust. 13 (część pierwsza i druga) 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

GUE/NGL: 

ust. 10 

część pierwsza „podkreśla, że … także aktywne zaangażowanie pracodawców” 

część druga „aby lepiej zrozumieć wymogi i potrzeby sektora biznesu;” 
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ENF: 

ust. 1 

część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji Europejskiej polegającą na 

zaproponowaniu zalecenia Rady w sprawie integracji osób długotrwale 

bezrobotnych na rynku pracy;” 

część druga „podkreśla, że … zachęca państwa członkowskie do podejmowania stosownych 

działań;” 

 
ust. 8 

część pierwsza „wzywa państwa członkowskie, aby uzupełniły … sprawnego wdrożenia zalecenia;” 

część druga „wzywa Komisję do przeanalizowania możliwości … w celu wzmocnienia 

zdolności administracyjnych urzędów pracy;” 

 
GUE/NGL, EFDD 

ust. 13 

część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji … dla państw członkowskich w 

zaleceniach dla poszczególnych krajów;” z wyjątkiem słów „w ramach 

europejskiego semestru,” 

część druga „w ramach europejskiego semestru,” 

część trzecia „wzywa Komisję do ułatwienia procesów wzajemnego uczenia się, skupiających 

państwa członkowskie o wysokiej stopie długotrwałego bezrobocia oraz państwa 

członkowskie odnotowujące sukcesy, jeżeli chodzi o szybkie przywracanie 

(długotrwale) bezrobotnych na rynek pracy;” 
 

 

6. Bezpieczne korzystanie ze zdalnie kierowanych bezzałogowych systemów 

powietrznych (RPAS) w dziedzinie lotnictwa cywilnego 

Sprawozdanie: Jacqueline Foster (A8-0261/2015) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 21 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 564, 42, 35 

Ust. 22 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 558, 42, 33 

Ust. 48 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 582, 48, 8 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 581, 31, 21 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFDD: ust. 21, 22, 48 
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7. Nowe wyzwania i strategie w zakresie propagowania turystyki w Europie 

Sprawozdanie: Isabella De Monte (A8-0258/2015) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Zastępczy projekt 

rezolucji 

1 ENF gi - 35, 602, 2 

Ust. 3 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 498, 135, 5 

Ust. 19 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 492, 135, 6 

Ust. 20 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 515, 102, 21 

Ust. 21 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 507, 97, 21 

Ust. 22 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 522, 96, 8 

Ust. 23 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 522, 103, 9 

Ust. 26 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 500, 96, 35 

Ust. 27 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 482, 121, 27 

Ust. 38 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 108 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 475, 117, 40 

Głosowanie: komisja TRAN, rezolucja (całość 

tekstu) 

gi + 485, 120, 12 
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Wnioski o głosowanie imienne 

ENF: poprawka 1 

ECR: ust. 3, 19, 108 

EFDD: ust. 19, 20, 21, 22, 23, 26 (część druga), 27 (część druga) 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

GUE/NGL: 

ust. 38 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słowa „zdrowie” 

część druga to słowo 

 
EFDD: 

ust. 26 

część pierwsza „podkreśla potrzebę zwrócenia większej uwagi politycznej … hamuje napływ 

turystów z państw trzecich;” 

część druga „z zadowoleniem przyjmuje środki przedstawione przez Komisję w 2014 r. … 

napływu turystów z określonych państw trzecich, którzy potencjalnie są bardzo 

zainteresowani odwiedzaniem krajów Unii;” 

 
ust. 27 

część pierwsza „przypomina, że UE powinna zacząć inwestować … potencjał wiz objazdowych dla 

grup turystów, którzy odwiedzili już kiedyś dane państwo,” 

część druga „a także znaczenie wdrożenia większej liczby umów o zniesieniu obowiązku 

wizowego … uproszczonych procedur wizowych;” 
 

 

8. Rozwój technologii satelitarnej umożliwiającej funkcjonowanie globalnych 

systemów śledzenia lotów 

Projekty rezolucji: B8-1094/2015 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-1094/2015  (komisja TRAN) 

Głosowanie: rezolucja (całość 

tekstu) 

ge + 425, 31,6 

 


