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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. Decyzja w sprawie utworzenia komisji śledczej ds. pomiarów emisji w 

sektorze motoryzacyjnym, a także określenia jej uprawnień, składu i kadencji  

Projekt decyzji: B8-1424/2015 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt decyzji B8-1424/2015  

(Konferencja Przewodniczących) 

Głosowanie: decyzja (całość 

tekstu) 

gi + 354, 229, 35 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

S&D: głosowanie końcowe 
 

 

2. Groźba kary śmierci dla Ibrahima Halawy 

Projekty rezolucji: B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-
1407/2015, B8-1408/2015 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-1402/2015  

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

Ust. 5 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 566, 11, 46 

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-1402/2015  EFDD  ↓  

B8-1403/2015  ECR  ↓  

B8-1404/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1405/2015  ALDE  ↓  

B8-1406/2015  PPE  ↓  

B8-1407/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1408/2015  S&D  ↓  
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Wnioski o głosowanie imienne 

PPE: głosowanie końcowe 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ECR: ust. 5 
 

Różne 

Barbara Spinelli (grupa GUE/NGL) również podpisała się pod wspólnym projektem rezolucji RC-B8-

1402/2015. 
 

 

3. Sytuacja na Malediwach 

Projekty rezolucji: B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-
1419/2015, B8-1421/2015 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-1409/2015  

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

Ust. 1 2 GUE/NGL  -  

Ust. 11 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 548, 21, 56 

Po motywie L 1 GUE/NGL  -  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 563, 31, 32 

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-1409/2015  EFDD  ↓  

B8-1410/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1411/2015  ALDE  ↓  

B8-1414/2015  ECR  ↓  

B8-1417/2015  PPE  ↓  

B8-1419/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1421/2015  S&D  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

S&D: ust. 11 

PPE: głosowanie końcowe 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ECR: ust. 11 
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Różne 

Barbara Spinelli i Younous Omarjee (grupa GUE/NGL) również podpisali się pod wspólnym 

projektem rezolucji RC-B8-1409/2015. 
 

 

4. Malezja 

Projekty rezolucji: B8-1412/2015,  B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-
1420/2015, B8-1422/2015  

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-1412/2015  

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

Ust. 8 3 GUE/NGL  -  

Ust. 12 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 540, 41, 35 

Po ust. 12 2 GUE/NGL  -  

Ust. 14 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 515, 55, 51 

Ust. 16 1 Verts/ALE  -  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-1412/2015  EFDD  ↓  

B8-1413/2015  ECR  ↓  

B8-1415/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1416/2015  ALDE  ↓  

B8-1418/2015  PPE  ↓  

B8-1420/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1422/2015  S&D  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

S&D: ust. 12, 14 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ECR: ust. 12, 14 
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5. Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między UE a 

Wietnamem (protokół mający na celu uwzględnienie przystąpienia Chorwacji do 

UE) *** 

Zalecenie: Sandra Kalniete (A8-0340/2015) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 533, 51, 46 

 

 

 

6. Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między UE a 

Wietnamem (zgoda) *** 

Zalecenie: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 523, 56, 48 

 

 

 

7. Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między UE a 

Wietnamem (rezolucja) 

Sprawozdanie: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 14 1 Verts/ALE  -  

4 PPE, S&D  +  

Ust. 16 2 Verts/ALE  -  

Ust. 26 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 30 3 Verts/ALE  +  

Ust. 33 ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Ust. 45 5 PPE, S&D  +  

Motyw I ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 475, 64, 95 

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

S&D: ust. 33 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

motyw I 

część pierwsza „mając na uwadze, że polityka (odnowy) „doi moi” oraz działania w kierunku 

utworzenia gospodarki rynkowej przyczyniły się również do pogłębienia się różnic 

między bogatymi a biednymi;” 

część druga „mając na uwadze, że nasiliły się protesty wobec przejmowania przez państwo 

gruntów i własności; mając jednak na uwadze, że globalna recesja uderzyła w 

eksporterów wietnamskich, a stopa wzrostu PKB Wietnamu w 2014 r. była jedną z 

najniższych wartości od zakończenia azjatyckiego kryzysu gospodarczego; mając na 

uwadze, że Wietnam stoi przed wyzwaniem, jakim jest roczny wzrost siły roboczej o 

ponad milion osób;” 

 
ust. 26 

część pierwsza „ubolewa, że Wietnam jest jednym z krajów, z których pochodzi najwięcej ofiar 

handlu ludźmi, oraz wyraża zaniepokojenie doniesieniami na temat wysokiej liczby 

dzieci – zwłaszcza chłopców, których prawo nie chroni przed nadużyciami na tle 

seksualnym – padających ofiarą prostytucji dziecięcej, handlu ludźmi lub znęcania 

się; wzywa władze Wietnamu do opracowania surowych i skutecznych przepisów o 

ochronie dzieci, które chroniłyby wszystkie dzieci bez względu na ich płeć; wzywa 

Komisję do wsparcia Wietnamu w rozwijaniu zdolności w zakresie polityki 

migracyjnej oraz zwalczania handlu ludźmi i przestępczości zorganizowanej, w tym 

również w kontekście polityki zatrudnienia i polityki migracyjnej tego kraju;” 

część druga „jest równie zaniepokojony doniesieniami o wykorzystywaniu wietnamskich ofiar 

handlu ludźmi, w tym nieletnich, w państwach członkowskich;” 

część trzecia „wzywa Komisję do pilnego zadbania o to, aby w pełni wdrożono kluczowe zapisy 

dotyczące ochrony zawarte w unijnej strategii na rzecz wyeliminowania handlu 

ludźmi; zachęca rząd Wietnamu i Komisję do rozważenia możliwości powołania na 

mocy umowy o wszechstronnym partnerstwie i współpracy podkomisji lub 

specjalnej grupy roboczej ds. handlu ludźmi;” 
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8. Dokończenie budowy europejskiej unii gospodarczej i walutowej 

Projekt rezolucji: B8-1347/2015 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-1347/2015  

(komisja ECON) 

Ust. 1 17s GUE/NGL  -  

5 EFDD gi - 168, 445, 19 

Po ust. 1 1 Verts/ALE  -  

Ust. 2 18s GUE/NGL  -  

6 EFDD gi - 128, 485, 12 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Po ust. 2 19 GUE/NGL  -  

20 GUE/NGL  -  

21 GUE/NGL  -  

22 GUE/NGL gi - 122, 496, 12 

23 GUE/NGL gi - 117, 493, 15 

24 GUE/NGL  -  

25 GUE/NGL  -  

26 GUE/NGL gi - 101, 513, 8 

27 GUE/NGL gi - 74, 521, 31 

28 GUE/NGL gi - 64, 518, 40 

29 GUE/NGL  -  

30 GUE/NGL gi - 181, 437, 6 

31 GUE/NGL gi - 112, 484, 16 

32 GUE/NGL gi - 97, 520, 7 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

33 GUE/NGL gi - 115, 482, 26 

34 GUE/NGL gi - 127, 470, 28 

35 GUE/NGL gi - 129, 453, 42 

Ust. 3 36 GUE/NGL gi - 113, 492, 12 

Po ust. 3 2 Verts/ALE  -  

7 EFDD gi - 136, 477, 13 

Ust. 4 37 GUE/NGL  -  

Ust. 5 38s GUE/NGL  -  

Po ust. 5 39 GUE/NGL  -  

40 GUE/NGL  -  

41 GUE/NGL  -  

42 GUE/NGL  -  

Ust. 6 43s GUE/NGL  -  

Po ust. 6 44 GUE/NGL  -  

45 GUE/NGL  -  

46 GUE/NGL  -  

Ust. 7 47 GUE/NGL  -  

Ust. 8 48 GUE/NGL  -  

Motyw A 3 EFDD gi - 166, 447, 18 

14 GUE/NGL  -  

Po motywie A 8 GUE/NGL  -  

9 GUE/NGL  -  

10 GUE/NGL  -  

11 GUE/NGL  -  

12 GUE/NGL  -  

13 GUE/NGL  -  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Motyw B 15s GUE/NGL  -  

Po motywie B 16 GUE/NGL  -  

Po motywie C 4 EFDD gi - 160, 456, 15 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

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

GUE/NGL: poprawki 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

Verts/ALE: 

ust. 2 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „na realizację postanowień sześciopaku i dwupaku, 

podkreślając” 

część druga te słowa 
 

 

9. Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 

2014 oraz polityka UE w tym zakresie 

Sprawozdanie: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 5 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 6 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 7 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 445, 153, 31 

Ust. 22 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 468, 115, 48 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 27 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 33 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 37 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 46 3 PPE  +  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 ↓  

2 ↓  

Ust. 54 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 493, 38, 98 

2/gi + 515, 100, 15 

3 +  

Po ust. 54 7 GUE/NGL  -  

Po ust. 55 4 GUE/NGL  -  

Ust. 56 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 546, 29, 57 

2/gi + 498, 94, 32 

Po ust. 57 8 GUE/NGL  -  

Po ust. 63 9 GUE/NGL  -  

Ust. 65 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2 +  

Ust. 67 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Po ust. 67 10 GUE/NGL  -  

Po ust. 69 11 GUE/NGL  -  

Ust. 70 12 GUE/NGL  -  

ust. pierwotny 

tekst 

gi + 455, 109, 62 

Ust. 71 13 GUE/NGL  -  

Ust. 73 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 505, 120, 7 

2/gi + 313, 281, 13 

Ust. 74 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Śródtytuł, po ust. 74 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 324, 246, 59 

Po ust. 77 6 GUE/NGL ge + 258, 251, 116 

Ust. 84 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 525, 53, 37 

Ust. 85 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 522, 47, 42 

Ust. 87 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 540, 56, 34 

2/gi + 540, 41, 32 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 91 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 92 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 513, 63, 53 

2/gi + 482, 97, 46 

3/AN + 393, 154, 69 

Ust. 93 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 98 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 563, 17, 49 

2/gi + 498, 45, 63 

Ust. 103 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 104 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 497, 101, 26 

Ust. 105 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 403, 189, 27 

Ust. 106 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 483, 113, 20 

Ust. 108 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 111 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 497, 54, 76 

2/gi + 398, 149, 63 

3/AN + 407, 145, 61 

Ust. 114 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 346, 190, 80 

2/gi + 291, 232, 81 

3/gi + 379, 175, 62 

4/gi + 307, 235, 77 

Ust. 119 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Po ust. 120 5 GUE/NGL  -  

Motyw U 1 PPE  +  

Motyw AB 2 PPE  +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 421, 86, 116 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

S&D: ust. 56, 70, 73, 85, 92, 98, 111, 114 

ECR: ust. 73, 84, 54 (części pierwsza i druga), 56 (część druga), 87, 92 (część druga), 98 

(część druga), 104 (część druga), 105 (część druga), 106 (część druga), 111 (część 

druga) 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ALDE: ust. 114 

ECR: ust. 5, 74, 93, 103 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ALDE: 

ust. 6 

część pierwsza „zdecydowanie sprzeciwia się aneksji, okupacji i kolonizacji terytoriów” 

część druga „oraz podkreśla niezbywalne prawo narodów do samostanowienia;” 
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ECR: 

ust. 7 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „jednym i” 

część druga te słowa 

 
ust. 22 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „w związku z tym zdecydowanie podkreśla, że 

państwa członkowskie powinny bez wyjątku wziąć na siebie większą 

odpowiedzialność za wdrażanie planu działania i ram strategicznych UE oraz 

wykorzystywać je jako swój własny program działań na rzecz wspierania praw 

człowieka i demokracji w stosunkach dwu- i wielostronnych;” 

część druga te słowa 

 
ust. 27 

część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje przedłużenie mandatu SPUE do lutego 2017 r.” 

część druga „oraz ponawia swój apel o przekształcenie tego mandatu w mandat stały; w związku 

z tym wzywa do rewizji tego mandatu, aby przyznać SPUE uprawnienia do 

inicjatywy własnej, zapewnić odpowiedni personel i zasoby finansowe oraz 

umożliwić publiczne wypowiadanie się, zdawanie sprawozdań z wizyt w krajach 

trzecich oraz przedstawianie stanowiska UE w kwestiach związanych z prawami 

człowieka, tak aby wzmocnić rolę SPUE, zwiększając jego widoczność i 

skuteczność;” 

 
ust. 33 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „uważa, że działalność krajowych punktów 

centralnych ds. praw człowieka powinna być również wspierana przez personel 

dyplomatyczny państw członkowskich;” 

część druga te słowa 

 
ust. 37 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „m.in. w odniesieniu do osób LGBTI” 

część druga te słowa 

 
ust. 54 

część pierwsza „ponownie wyraża swoje poparcie dla systematycznego zamieszczania klauzul praw 

człowieka we wszystkich międzynarodowych porozumieniach między UE i 

państwami trzecimi, przy uwzględnieniu między innymi europejskiego dialogu 

społecznego i norm pracy MOP;” z wyjątkiem słów „europejskiego dialogu 

społecznego i” 

część druga słowa „europejskiego dialogu społecznego i” 

część trzecia „wzywa Komisję, by skutecznie i systematycznie monitorowała i oceniała wdrażanie 

klauzul praw człowieka oraz by regularnie zdawała Parlamentowi sprawozdanie z 

przestrzegania praw człowieka w krajach partnerskich; przyjmuje z zadowoleniem 

fakt, że Rada bardziej systematycznie stosuje środki ograniczające wobec państw 

trzecich, które celowo naruszają prawa człowieka; w związku z tym zaleca, aby w 

przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia praw człowieka w kraju trzecim, z 

którym zawarta została umowa, UE podejmowała konkretne działania, stosując 

odpowiednie środki przewidziane w klauzulach praw człowieka;” 
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ust. 56 

część pierwsza „jest zdania, że handel i prawa człowieka mogą iść w parze, a środowisko biznesu 

odgrywa istotną rolę w promowaniu praw człowieka i demokracji; jest zdania, że 

wspieranie praw człowieka powinno opierać się na współpracy między rządem i 

sektorem prywatnym; w związku z tym ponownie stwierdza, że przedsiębiorstwa 

europejskie powinny podejmować odpowiednie środki w celu zapewnienia, by 

prowadzona przez nie w państwach trzecich działalność odbywała się z 

poszanowaniem standardów praw człowieka; ponadto przypomina, że UE powinna 

propagować społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw, a europejskie 

przedsiębiorstwa powinny odgrywać wiodącą rolę w promowaniu 

międzynarodowych norm dotyczących działalności gospodarczej i praw człowieka; 

wzywa także UE, by odegrała aktywną rolę podczas 12. sesji grupy roboczej ONZ 

ds. praw człowieka i transnarodowych korporacji i innych przedsiębiorstw, a także 

wspierała starania o dostosowanie swoich strategii politycznych do wytycznych 

OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych;” 

część druga „zaleca, by UE i państwa członkowskie zaangażowały się w debatę na temat 

prawnie wiążącego międzynarodowego instrumentu dotyczącego biznesu i praw 

człowieka w ramach systemu ONZ;” 

 
ust. 67 

część pierwsza „ z zadowoleniem odnotowuje sporządzone przez ESDZ i Komisję oraz poparte 

przez Radę wytyczne dotyczące zwalczania terroryzmu, mające na celu zapewnienie 

poszanowania praw człowieka podczas planowania i wdrażania projektów 

dotyczących pomocy w zwalczaniu terroryzmu w państwach trzecich; wzywa ESDZ 

i Komisję do zapewnienia skutecznego wdrożenia tego dokumentu, poczynając od 

jego szerokiego upowszechnienia; przypomina w tym kontekście, że poszanowanie 

praw i wolności podstawowych jest podstawą skutecznej polityki 

antyterrorystycznej, w tym stosowania cyfrowych technologii nadzoru; ” 

część druga „wspiera międzynarodowe wysiłki mające położyć kres naruszeniom praw 

człowieka, których dopuszcza się ISIS/Daisz;” 

 
ust. 87 

część pierwsza „wzywa UE do dalszego nawiązywania współpracy z krajami utrzymującymi karę 

śmierci, przy wykorzystaniu wszystkich narzędzi dyplomatycznych i narzędzi 

współpracy w celu doprowadzenia do zniesienia tej kary;” 

część druga „ponawia ponadto swój apel do UE o kontynuowanie monitorowania warunków, w 

jakich wykonywane są egzekucje w krajach, które nadal stosują karę śmierci;” 
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ust. 98 

część pierwsza „przypomina, że Nagrodę im. Sacharowa otrzymał w 2014 r. dr Denis Mukwege w 

uznaniu za jego zdecydowane zaangażowanie w pracę z ofiarami przemocy 

seksualnej i nieustanne propagowanie praw kobiet, co doprowadziło do zwiększenia 

świadomości na temat stosowania przemocy wobec kobiet, dziewcząt i dzieci, a 

także okaleczania ich narządów płciowych jako praktyk wojennych; potępia 

wszelkie formy wykorzystywania i przemocy wobec kobiet, dziewcząt i dzieci, 

zwłaszcza stosowanie przemocy seksualnej jako narzędzia walki, a także 

okaleczanie narządów płciowych kobiet, małżeństwa dzieci, przedwczesne i 

przymusowe małżeństwa, niewolnictwo seksualne, gwałty małżeńskie i inne formy 

szkodliwych praktyk tradycyjnych; podkreśla, że zgodnie z prawem 

międzynarodowym kobiety, dziewczęta i dzieci niegodziwie traktowane w czasie 

konfliktów muszą mieć dostęp do opieki zdrowotnej i psychologicznej; w tym 

kontekście odnotowuje pismo wiceprzewodniczącej / wysokiej przedstawiciel w 

sprawie polityki w dziedzinie pomocy humanitarnej, w szczególności zapobiegania 

przemocy seksualnej i zapewniania kobietom właściwego wsparcia i dostępu do 

opieki zdrowotnej i psychologicznej w przypadku gwałtu podczas konfliktu;” 

część druga „wzywa państwa członkowskie Rady Europy do podpisania i ratyfikowania 

konwencji stambulskiej w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec 

kobiet i przemocy domowej;” 

 
ust. 104 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „za sprawą uwzględniania problematyki 

równouprawnienia płci” i „związanych z płcią” 

część druga te słowa 

 
ust. 106 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „do opracowywania programów szkoleniowych z 

dziedziny równości płci przez osoby zawodowo zajmujące się edukacją w 

państwach trzecich oraz do podjęcia kroków na rzecz zapobiegania powielaniu 

stereotypów przez materiały edukacyjne” 

część druga te słowa 

 
ust. 108 

część pierwsza „zachęca UE do dalszego uwzględniania aspektu dotyczącego wsparcia dla kobiet i 

dziewcząt w ramach operacji WPBiO i struktur ONZ służących do budowania 

pokoju oraz do kontynuowania wysiłków zmierzających do wdrożenia i lepszego 

egzekwowania rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 (2000 r.) i 1820 (2008 

r.) w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa, w związku z tym wzywa UE, by 

wspierała uznanie na szczeblu międzynarodowym wartości dodanej uczestnictwa 

kobiet w zapobieganiu konfliktom i rozwiązywaniu ich oraz w operacjach 

pokojowych, pomocy humanitarnej i odbudowie po zakończeniu konfliktu, a także 

w demokratycznych procesach przejściowych prowadzących do trwałych i 

stabilnych rozwiązań politycznych; równocześnie podkreśla, że należy zapewnić 

kobietom korzystanie w pełnym zakresie z praw człowieka” 

część druga „oraz przyczyniać się do ich upodmiotowienia, w tym w ramach agendy na okres po 

2015 r. oraz poprzez wsparcie w ramach pekińskiej platformy działania i konwencji 

stambulskiej; z zadowoleniem przyjmuje poparcie przez UE rezolucji ONZ w 

sprawie płci, zwłaszcza w sprawie roli wolności słowa i myśli we wzmacnianiu 

pozycji kobiet; z zadowoleniem odnosi się do przyjęcia konkluzji 59. sesji Komisji 

ONZ ds. Statusu Kobiet;” 

 



P8_PV(2015)12-17(VOT)_PL.doc 17 PE 573.977 

ust. 119 

część pierwsza „z zadowoleniem odnosi się do aktywnej współpracy UE z wieloma specjalnymi 

sprawozdawcami ONZ działającymi w dziedzinie praw gospodarczych, społecznych 

i kulturalnych,” 

część druga „w tym ze specjalnym sprawozdawcą ds. prawa człowieka do dostępu do 

bezpiecznej wody pitnej i urządzeń sanitarnych, specjalnym sprawozdawcą ds. 

prawa do nauki, specjalnym sprawozdawcą ds. prawa do pożywienia, specjalnym 

sprawozdawcą ds. skrajnego ubóstwa i praw człowieka oraz specjalnym 

sprawozdawcą ds. odpowiednich warunków mieszkaniowych; z satysfakcją 

odnotowuje, że wzmocniono propagowanie praw gospodarczych, społecznych i 

kulturalnych w wieloletnim programie indykatywnym Europejskiego Instrumentu na 

rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka na lata 2014–2017, którego celem 

jest m.in. przyczynianie się do wzmacniania pozycji związków zawodowych, 

podnoszenia świadomości na temat kwestii związanych z wynagrodzeniem, ochrony 

dziedzictwa gruntów, promowania integracji społecznej poprzez wzmacnianie 

pozycji gospodarczej oraz ograniczania dyskryminacji ekonomicznej i przemocy w 

miejscu pracy;” 

 
PPE: 

ust. 46 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „decyzją o” i „podjętą przez Komisję Jeana-Claude’a 

Junckera” 

część druga te słowa 

 
ust. 65 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „tożsamość płciową lub” 

część druga te słowa 

 
ust. 73 

część pierwsza „wzywa UE do czynnego udziału w dyskusji nad terminem „uchodźca 

klimatyczny”, w tym nad jego możliwą definicją prawną w prawie 

międzynarodowym” 

część druga „lub w wiążącej umowie międzynarodowej;” 

 
śródtytuł, po ust. 74 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „kulturalne i” 

część druga te słowa 

 
ust. 91 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „tożsamość płciową” 

część druga te słowa 

 
S&D: 

ust. 74 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „ponownie wzywa UE do zakazania opracowywania, 

produkcji i stosowania w pełni autonomicznej broni, która umożliwia 

przeprowadzanie ataków bez interwencji człowieka;” 

część druga te słowa 
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ECR, PPE: 

ust. 92 

część pierwsza „uważa, że UE powinna kontynuować wysiłki mające na celu większe 

przestrzeganie praw lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i 

interseksualnych (LGBTI), zgodnie z odnośnymi wytycznymi UE; zaleca wdrożenie 

tych wytycznych, w tym również poprzez szkolenia dla pracowników UE w krajach 

trzecich; ubolewa, iż w 75 państwach homoseksualizm nadal uznawany jest za 

niezgodny z prawem, a w 8 z nich zagrożony jest karą śmierci, i uważa, że praktyki 

oraz akty przemocy na tle orientacji seksualnej nie powinny pozostać bezkarne; 

wyraża poparcie dla ustawicznych działań Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw 

Człowieka mających na celu zwalczanie tych dyskryminacyjnych przepisów, a także 

dla pracy innych agencji ONZ;” 

część druga „jest zaniepokojony ograniczeniami podstawowych wolności obrońców praw 

człowieka osób LGBTI i wzywa UE do okazania im większego wsparcia; jest 

zdania, że prawa podstawowe osób LGBTI będą prawdopodobnie lepiej 

przestrzegane, jeżeli umożliwi się tym osobom dostęp do instytucji prawnych” 

część trzecia „w miarę możliwości za pośrednictwem zarejestrowanego związku partnerskiego 

lub małżeństwa;” 

 
ust. 105 

część pierwsza „ubolewa nad brakiem równości płci w sferze polityki; przypomina, że kobiety i 

mężczyźni są równi i powinni korzystać z tych samych praw politycznych i swobód 

obywatelskich oraz ubolewa też z powodu niskiego udziału kobiet w procesie 

podejmowania decyzji gospodarczych, społecznych i politycznych; podkreśla 

potrzebę wprowadzenia skutecznych mechanizmów ochrony dla obrończyń praw 

człowieka;” 

część druga „zaleca wprowadzenie systemu kwot w celu promowania udziału kobiet w organach 

politycznych oraz procesie demokratyzacji, przede wszystkim jako kandydatek;” 

 
ust. 111 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „oraz obrony praw seksualnych i reprodukcyjnych”, 

„i praw” i „i bezpiecznej aborcji” 

część druga „oraz obrony praw seksualnych i reprodukcyjnych” i „i praw” 

część trzecia „i bezpiecznej aborcji” 

 
ECR, Verts/ALE: 

ust. 114 

część pierwsza „potępia praktykę macierzyństwa zastępczego, która podważa godność ludzką 

kobiety, ponieważ jej ciało i funkcje reprodukcyjne wykorzystywane są jako towar; 

uważa, że praktyka ta, która obejmuje reprodukcyjne” z wyjątkiem słów 

„zastępczego, która podważa godność ludzką kobiety, ponieważ jej ciało i funkcje 

reprodukcyjne wykorzystywane są jako towar; uważa, że praktyka ta,” 

część druga „zastępczego, która podważa godność ludzką kobiety, ponieważ jej ciało i funkcje 

reprodukcyjne wykorzystywane są jako towar; uważa, że praktyka ta,” 

część trzecia „wykorzystywanie ciała ludzkiego dla osiągnięcia zysku lub innych korzyści, 

zwłaszcza w przypadku kobiet znajdujących się w trudnym położeniu w krajach 

rozwijających się” 

część czwarta „powinna być zakazana i traktowana jako pilna kwestia w ramach instrumentów z 

zakresu praw człowieka;” 
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10. 20. rocznica układu pokojowego z Dayton 

Projekty rezolucji: B8-1350/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015,  B8-1396/2015, B8-
1397/2015, B8-1398/2015, B8-1401/2015 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji grupy politycznej 

B8-1350/2015  ENF  -  

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-1362/2015  

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

Ust. 3 3 ECR ge + 310, 265, 29  

z poprawką ustną 

ust. pierwotny 

tekst 

 ↓  

Ust. 4 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 5 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 503, 74, 25 

Ust. 6 4 ECR  +  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 ↓  

2/gi ↓  

Po ust. 6 1 ENF  -  

2 ENF  -  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 525, 42, 39 

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-1362/2015  ECR  ↓  

B8-1363/2015  ALDE  ↓  

B8-1364/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1396/2015  PPE  ↓  

B8-1397/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1398/2015  EFDD  ↓  

B8-1401/2015  S&D  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ECR: głosowanie końcowe 

ENF: ust. 5, 6 (część druga), głosowanie końcowe 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ENF: ust. 4 
 

Różne 

Cristian Dan Preda przedstawił następującą poprawkę ustną do poprawki 3: 

„3. z zadowoleniem przyjmuje rezultaty działań mających na celu powrót uchodźców i 

przesiedleńców wewnętrznych oraz odbudowę i restytucję mienia, zgodnie z postanowieniami 

załącznika 7 do układu z Dayton; podkreśla konieczność pełnego wdrożenia tego załącznika i 

odnośnej strategii w celu zapewnienia trwałego powrotu przesiedleńców wewnętrznych, uchodźców i 

innych osób będących ofiarami wojny oraz opracowania na ich rzecz sprawiedliwych, całościowych i 

trwałych rozwiązań; podkreśla w związku z tym konieczność trwałego powrotu Chorwatów, 

Bośniaków i innych do Republiki Serbskiej; podkreśla konieczność poczynienia postępów w poprawie 

integracji społeczno-gospodarczej osób powracających; wzywa do lepszej koordynacji działań na 

wszystkich szczeblach oraz do zwrócenia większej uwagi na sytuację osób wysiedlonych należących 

do grup najbardziej podatnych na zagrożenia, w tym Romów i kobiety będące ofiarami przemocy; 

podkreśla konieczność integracji lokalnej osób, które nie mogły powrócić do miejsca pochodzenia; z 

ubolewaniem zauważa, że według Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża nadal około 7 

000 osób jest zaginionych, a ich los pozostaje nieznany;” 
 

 

11. Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB 

Sprawozdanie: Bodil Valero (A8-0338/2015) 

Przedmiot Popr. 

nr 

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

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 1 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 5 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 7 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 8 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 9 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 11 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3/ge + 277, 259, 41 

4 +  

Ust. 14 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 18 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 19 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 20 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 294, 268, 18 

Ust. 23 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 24 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/ge + 309, 245, 22 

2 +  

Ust. 26 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 292, 276, 12 

Ust. 28 ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Ust. 29 ust. pierwotny 

tekst 

gi - 239, 310, 29 

Ust. 31 ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Ust. 32 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 33 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 34 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 35 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 40 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 -  

2 -  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

3/ge + 361, 203, 10 

4 -  

5/ge + 309, 254, 6 

Ust. 41 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3/ge + 369, 202, 1 

Ust. 42 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 43 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 465, 95, 11 

2/gi + 436, 82, 42 

3/gi + 463, 56, 37 

4/gi + 480, 59, 16 

Ust. 44 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 46 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 49 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 51 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 54 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 57 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 58 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 294, 237, 15 

Ust. 59 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 288, 249, 3 

Motyw D ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 292, 218, 24 

Motyw G ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

Motyw H ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 249, 164, 128 
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Wnioski o głosowanie imienne 

ECR: ust. 29, 43 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: motyw G, ust. 20, 26, 28, 29, 35, 40, 58, 59 

GUE/NGL: ust. 7, 8 

ECR: ust. 9, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 31, 33, 34, 35, 44, 57, 58, 59 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

motyw D 

część pierwsza „mając na uwadze, że niekontrolowane rozprzestrzenianie broni stanowi poważne 

zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa, praw człowieka i zrównoważonego 

rozwoju;” 

część druga „mając na uwadze, że co minutę na świecie jedna osoba umiera w wyniku przemocy 

z użyciem broni i produkowanych jest 15 nowych sztuk broni;” 

 
Ust. 24 

część pierwsza „jest zaniepokojony skutkami, jakie groźby podjęcia kroków prawnych przez 

przedsiębiorstwa w niektórych państwach członkowskich, czy to rzeczywiste czy 

rzekome, mogą mieć na rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na 

wywóz;” 

część druga „przypomina państwom członkowskim, że ścisłe i skrupulatne stosowanie ośmiu 

kryteriów daje niezbędne podstawy do odmowy udzielenia zezwolenia;” 

 
EFDD: 

Ust. 8 

część pierwsza Całość tekstu z wyjątkiem słów „popiera dostarczanie broni obronnej w przypadku 

uzasadnionej obrony własnej” oraz „i na Ukrainę;” 

część druga „popiera dostarczanie broni obronnej w przypadku uzasadnionej obrony własnej;” 

część trzecia „i na Ukrainę;” 

 
ECR: 

motyw G 

część pierwsza „mając na uwadze, że w 2013 r. państwa członkowskie UE wyeksportowały broń o 

łącznej wartości 36,7 mld EUR, w tym do państw trzecich broń o wartości 26 mld 

EUR;” 

część druga „mając na uwadze, że dla porównania całkowity budżet Europejskiego Instrumentu 

Sąsiedztwa na okres 2014–2020 wynosi 15,4 mld EUR;” 

część trzecia „mając na uwadze, że państwa członkowskie UE odpowiadały za 30 % ogólnego 

wywozu broni;” 

część czwarta  „mając na uwadze, że trudno jest utrzymywać, by te przepływy handlowe były 

związane z bezpośrednimi interesami UE w zakresie bezpieczeństwa;” 

 
Motyw H 

część pierwsza „mając na uwadze, że wspólne stanowisko 2008/944/WPZiB stanowi prawnie 

wiążące ramy wyznaczające osiem kryteriów dla wywozu broni konwencjonalnej, 

które państwa członkowskie UE mają stosować w odniesieniu do swoich decyzji o 

udzieleniu zezwolenia;” 

część druga „mając na uwadze, że należy odpowiednio uwzględnić to wspólne stanowisko, 

zwłaszcza w kontekście rozwoju europejskiego rynku obronności i europejskiej bazy 

technologiczno-przemysłowej sektora obronnego;” 
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Ust. 5 

część pierwsza „zauważa, że państwa członkowskie UE są głównymi eksporterami broni na świecie 

i w 2013 r. odpowiadały za globalny eksport broni o wartości 36,711 mld EUR, z 

czego broń o wartości 10,735 mld EUR sprzedały między sobą, a broń o wartości 

25,976 mld EUR do państw trzecich, zgodnie z 16. sprawozdaniem rocznym;” 

część druga „przypomina, że zgodnie z art. 10 wspólnego stanowiska interesy gospodarcze, 

handlowe ani przemysłowe państw członkowskich nie powinny wpływać na 

stosowanie ośmiu kryteriów regulujących wywóz broni;” 

 
Ust. 7 

część pierwsza „przypomina, że przemysł obronny powinien posłużyć za instrument gwarantowania 

obrony i bezpieczeństwa państw członkowskich, zapewniając bezpieczeństwo 

systemu dostaw w UE” 

część druga „i jednocześnie przyczyniając się do wdrażania wzmocnionej WPZiB i WPBiO, 

biorąc pod uwagę, że ma to kluczowe znaczenie dla zapewnienia stabilności i 

bezpieczeństwa na świecie;” 

część trzecia „przyznaje, że wywóz broni istotnie przyczynił się do umacniania i dalszego 

rozwijania bazy technologicznej i przemysłowej europejskiego sektora obronnego, 

co odegrało ważną rolę z perspektywy różnych innowacji i rozwoju 

technologicznego;” 

 
Ust. 11 

część pierwsza „podkreśla, że kontrolowanie wywozu broni stanowi integralną część unijnej 

polityki zagranicznej i bezpieczeństwa i musi opierać się na zasadach zapisanych w 

art. 21 TUE, zwłaszcza na promowaniu demokracji i rządów prawa oraz 

utrzymywaniu pokoju, zapobieganiu konfliktom i umacnianiu bezpieczeństwa 

międzynarodowego;” 

część druga „przypomina, że niezwykle istotne jest zapewnienie spójności między wywozem 

broni a wiarygodnością UE jako globalnego obrońcy praw człowieka;” 

część trzecia „jest głęboko przekonany, że skuteczniejsze wprowadzenie w życie ośmiu kryteriów 

wspólnego stanowiska stanowiłyby ważny wkład w rozwój zarówno WPZiB, jak i 

WPBiO;” 

część czwarta „apeluje o to, by w nowej globalnej strategii UE w zakresie polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa odpowiednio uwzględnić kwestie wywozu broni z uwagi na 

zmienione środowisko bezpieczeństwa i powiązane z tym ryzyko i zagrożenia dla 

europejskich interesów w zakresie bezpieczeństwa;” 

 
Ust. 14 

część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje sukces pierwszej konferencji państw-stron, która odbyła 

się w Cancún w dniach 24–27 sierpnia 2015 r., ale zwraca uwagę, że nie osiągnięto 

porozumienia w sprawie wzoru do sporządzania rocznych sprawozdań;” 

część druga „uważa, że Traktat będzie można w pełni uznać za sukces wyłącznie pod warunkiem 

jego udanej uniwersalizacji oraz określenia wiążących mechanizmów lub sankcji w 

przypadku niestosowania ustalonych zasad;” 
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Ust. 32 

część pierwsza „przypomina, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 258/2012 

wdrażające art. 10 Protokołu Narodów Zjednoczonych przeciwko nielegalnemu 

wytwarzaniu i obrotowi bronią palną ma na celu zapewnienie skutecznej kontroli 

obrotu bronią palną do użytku cywilnego; uznaje zgodność z prawem wywozu broni 

używanej do polowań i broni sportowej do użytku cywilnego zgodnie z tym 

rozporządzeniem;” 

część druga „z zadowoleniem przyjmuje przegląd prawodawstwa UE dotyczącego broni palnej 

(w tym dotyczącego dezaktywacji, sankcji administracyjnych i broni alarmowej) i 

zamiar zacieśnienia współpracy policyjnej z krajami ościennymi w zakresie 

przemytu broni; w związku z tym zwraca się do Komisji o wzmocnienie potencjału 

Europolu;” 

 
Ust. 40 

część pierwsza „jest zdania, że sprawozdania roczne na temat wywozu broni stanowią istotne 

narzędzia w zwiększaniu przejrzystości handlu bronią;” 

część druga „z przykrością stwierdza jednak, że jedynie 21 państw członkowskich przedłożyło 

pełne informacje do ujęcia w szesnastym sprawozdaniu rocznym;” 

część trzecia „odnotowuje, że przedłożone informacje oznaczają dane na temat wartości 

finansowej zarówno wydanych zezwoleń na wywóz broni, jak i rzeczywistego 

wywozu, w podziale zarówno na miejsce przeznaczenia, jak i kategorię wykazu 

uzbrojenia UE;” 

część czwarta „ubolewa nad tym, że Grecja nie przedstawiła żadnych danych oraz że Niemcy i 

Zjednoczone Królestwo nie przedstawiły żadnych danych dotyczących faktycznego 

wywozu broni, zaś Francja przedstawiła ogólną liczbę odnoszącą się do wywozu 

broni, ale nie były to dane zdezagregowane; zaznacza, że kraje te, z wyjątkiem 

Grecji, są jednocześnie największymi eksporterami i ponoszą największą 

odpowiedzialność za globalny wpływ unijnego wywozu broni;” 

część piąta „wzywa pozostałe państwa członkowskie do wywiązania się ze zobowiązania do 

składania rocznych sprawozdań i przedłożenia danych do ujęcia w szesnastym 

sprawozdaniu rocznym z mocą wsteczną, a danych do ujęcia w nadchodzących 

sprawozdaniach rocznych – w odpowiednim terminie;” 

 
Ust. 41 

część pierwsza „zwraca uwagę, że sprawozdanie zawiera standardowe informacje na temat 

wydanych zezwoleń na wywóz, ale nie zawiera kompleksowych informacji 

dotyczących faktycznego wywozu broni;” 

część druga „wzywa Radę oraz wiceprzewodniczącą/wysoką przedstawiciel do poszukiwania 

sposobów na poprawę przestrzegania obowiązku sprawozdawczego i zwiększenie 

przejrzystości oraz nasilenie nadzoru publicznego nad ramami kontroli wywozu, 

zwłaszcza poprzez dopilnowanie, by państwa członkowskie zgłaszały wszelki 

wywóz broni;” 

część trzecia „wzywa do naprawienia tego braku, a więc do wprowadzenia obowiązku zawierania 

w sprawozdaniu rocznym rzeczywistych danych dotyczących wywozu, 

uporządkowanych według rodzaju i przeznaczenia;” 
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Ust. 42 

część pierwsza „wzywa do wprowadzenia znormalizowanej procedury sprawozdawczości i 

przedkładania, łącznie z podaniem terminu, w odniesieniu do informacji na temat 

faktycznego wywozu i danych dotyczących zezwoleń, która to procedura będzie 

stosowana i przestrzegana jednakowo we wszystkich państwach członkowskich;” 

część druga „zwraca się do państw członkowskich, by przedkładały pełne informacje dotyczące 

odmowy wydania zezwolenia, w tym informacje o poszczególnych zezwoleniach 

dotyczące państwa otrzymującego zezwolenie i konkretnego organu, opis 

transferowanych towarów i ich ilość w odniesieniu do podkategorii wykazu 

uzbrojenia, oraz by podawały powód odmowy;” 

część trzecia „proponuje zmienić format sprawozdania rocznego i ponownie publikować je jako 

publiczną i interaktywną internetową bazę danych, którą można będzie 

przeszukiwać;” 

 
Ust. 43 

część pierwsza „apeluje o usprawnienie konsultacji między państwami członkowskimi w zakresie 

transferów do słabych i niestabilnych regionów świata oraz krajów, zwłaszcza tych, 

które wykazują agresywną postawę względem swego sąsiedztwa;” 

część druga „wzywa do głębokiej i systematycznej weryfikacji wprowadzania w życie systemu 

sankcji UE przeciwko Rosji w zakresie wywozu broni i sprzedaży technologii 

podwójnego zastosowania;” 

część trzecia „wzywa państwa członkowskie do przygotowania listy osób (w tym podmiotów i 

osób fizycznych), które zostały skazane za naruszenie przepisów dotyczących 

wywozu broni oraz za stwierdzone przypadki przenikania broni, a także osób, co do 

których stwierdzono udział w nielegalnym handlu bronią lub udział w działaniach, 

które zagrażają bezpieczeństwu międzynarodowemu, nawet jeśli te osoby nie zostały 

skazane na drodze sądowej;” 

część czwarta „zwraca się do państw członkowskich, by przedłożyły szczegółowe informacje 

dotyczące procedur uchylania czy zawieszania udzielonego zezwolenia w 

odniesieniu do krajów, na które nałożono embargo;” 

 
Ust. 49 

część pierwsza „apeluje o wzmocnienie nadzoru parlamentarnego zarówno na szczeblu krajowym, 

jak i europejskim dzięki rocznym sprawozdaniom przedstawianym w 

parlamentach;” 

część druga „wzywa do przedyskutowania kwestii europejskiego wywozu broni i europejskiej 

polityki przemysłowej w dziedzinie obronności na następnej konferencji 

międzyparlamentarnej poświęconej WPZiB/WPBiO;” 

 
Ust. 51 

część pierwsza „uważa, że rozwój technologiczny coraz bardziej utrudnia odróżnienie zastosowania 

czysto wojskowego od zastosowania czysto cywilnego oraz że w związku z tym 

należy zwrócić szczególną uwagę na wykaz produktów podwójnego zastosowania 

(Dual Use List) w świetle porozumienia z Wassenaar;” 

część druga „wzywa wiceprzewodniczącą/wysoką przedstawiciel, państwa członkowskie i 

Komisję do dopilnowania, by nie było żadnych luk na poziomie porozumienia z 

Wassenaar oraz między wykazem uzbrojenia a załącznikami do rozporządzenia o 

produktach podwójnego zastosowania, a także do zwrócenia szczególnej uwagi na 

nową technologię o znaczeniu strategicznym,” 

część trzecia „jak zdalnie kierowane bezzałogowe systemy powietrzne i technologia nadzoru;” 
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Ust. 54 

część pierwsza „wzywa państwa członkowskie do przygotowania wystarczających zasobów, by 

skutecznie wdrożyć i egzekwować kontrole wywozu produktów podwójnego 

zastosowania, kontrole pośrednictwa i tranzytu;” 

część druga „z zadowoleniem przyjmuje bieżące programy budowania zdolności finansowane 

przez UE, wspierające systemy kontroli wywozu produktów podwójnego 

zastosowania wdrożone przez państwa trzecie;” 

część trzecia „wzywa państwa członkowskie do tego, by także w ramach UE zmobilizowały 

możliwości szkoleniowe;” 

 
PPE, ECR: 

Ust. 1 

część pierwsza „jest głęboko zaniepokojony rozszerzaniem się konfliktów zbrojnych, zwłaszcza 

konfliktów na Ukrainie, w Syrii, Iraku, Libii i Jemenie, a także wszystkich 

konfliktów międzynarodowych, które w coraz bardziej zglobalizowanym świecie 

powodują zagrożenia dla stabilności i bezpieczeństwa na świecie i sprawiły, że 

sąsiedztwo UE stało się mniej stabilne i bezpieczne;” 

część druga „zauważa, że transfer broni do państw objętych konfliktem mógł przyczynić się do 

tych konfliktów;” 

 
Ust. 46 

część pierwsza „przypomina, że rządy ponoszą polityczną odpowiedzialność za decyzje o 

wywożeniu lub nie produktów wojskowych lub produktów podwójnego 

zastosowania;” 

część druga „zwraca się do państw członkowskich o to, aby w sposób szczegółowy informowały 

o każdym przyznanym zezwoleniu, tak aby umożliwić nadzór na szczeblu unijnym 

mający na celu zapobieganie naruszaniu przez poszczególne kraje kryteriów 

wspólnego stanowiska ze względu na interesy gospodarcze, polityczne czy 

osobiste;” 

część trzecia „zwraca się do ESDZ/Grupy Roboczej ds. Wywozu Broni Konwencjonalnej o 

podjęcie się zbadania tych zezwoleń, w stosunku do których istnieją wątpliwości co 

do zgodności z kryteriami przedstawionymi we wspólnym stanowisku;” 
 

Różne 

Errata: wszystkie wersje językowe. 
 

 

12. Patenty i prawa do ochrony odmian roślin 

Projekty rezolucji: B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015, B8-1400/2015  

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-1394/2015 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE) 

Przed ust. 1 1 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

gi - 166, 328, 25 

Ust. 1 2 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 2 3 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

Ust. 3 4 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

Ust. 4 5 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

gi - 222, 265, 40 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3/gi + 379, 146, 3 

Ust. 5 6 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 413, 86, 28 

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-1394/2015  PPE  ↓  

B8-1395/2015  S&D  ↓  

B8-1399/2015  ECR  ↓  

B8-1400/2015  ALDE  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ECR: głosowanie końcowe 

GUE/NGL: ust. 4 (część trzecia), popr. 1, 5 

Verts/ALE: ust. 4 (część trzecia), popr. 1, 5 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

GUE/NGL, Verts/ALE: 

Ust. 4 

część pierwsza Całość tekstu z wyjątkiem słów „uzyskane w procesach o charakterze czysto 

biologicznym” i „o ile zachodzi taka potrzeba” 

część druga „uzyskane w procesach o charakterze czysto biologicznym” 

część trzecia „o ile zachodzi taka potrzeba” 
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13. Sytuacja w Burundi 

Projekty rezolucji: B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-

1356/2015, B8-1357/2015  

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-1348/2015  

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

Ust. 16 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 22 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

Ust. 24 1 EFDD gi - 207, 275, 15 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-1348/2015  ECR  ↓  

B8-1352/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1353/2015  PPE  ↓  

B8-1354/2015  S&D  ↓  

B8-1355/2015  ALDE  ↓  

B8-1356/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1357/2015  EFDD  ↓  
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Wnioski o głosowanie imienne 

EFDD: poprawka 1 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ECR: Ust. 16 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

GUE/NGL: 

Ust. 22 

część pierwsza „wzywa UA, ONZ i UE, by poważnie przeanalizowały regionalny wymiar konfliktu 

i zapobiegły dalszej destabilizacji regionu,” 

część druga „zwiększając swoją obecność na miejscu,” 

część trzecia „a w szczególności utrzymując stały dialog polityczny między krajami regionu;” 

część czwarta w tym kontekście wzywa UA, by w koordynacji z Radą Bezpieczeństwa ONZ 

rozważyła rozmieszczenie misji pokojowej pod dowództwem afrykańskim, gdyby 

dalej pogarszał się stan bezpieczeństwa i stan przestrzegania praw człowieka w 

Burundi;” 

 
ECR: 

Ust. 24 

część pierwsza „jest zdania, że problemy Burundi wiążą się wzajemnie ze sporami o kontrolę nad 

żyznymi gruntami rolnymi, a także z nierównością w przychodach i dyskryminacją;” 

część druga „w związku z tym wzywa do utworzenia odpowiedzialnych ram prawnych 

regulujących przestrzeganie przez korporacje obowiązków dotyczących praw 

człowieka oraz norm socjalnych i środowiskowych;” 
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14. Ochrona Parku Narodowego Wirunga w Demokratycznej Republice Konga 

Projekt rezolucji: B8-1346/2015 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-1346/2015  (komisja DEVE) 

Ust. 3 6 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

Po ust. 3 1 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

Ust. 13 2 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

Ust. 16 7 PPE ge - 178, 254, 15 

Ust. 20 3 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

Po motywie H 4 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

5 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

 


