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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. Wniosek o uchylenie immunitetu Czesława Adama Siekierskiego 

Sprawozdanie: Heidi Hautala (A8-0004/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

głosowanie: projekt decyzji  +  

 

 

 

2. Wniosek o uchylenie immunitetu Czesława Adama Siekierskiego 

Sprawozdanie: Heidi Hautala (A8-0005/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

głosowanie: projekt decyzji  +  

 

 

 

3. Wieloletni plan odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim 

Atlantyku i w Morzu Śródziemnym ***I 

Sprawozdanie: Gabriel Mato (A8-0367/2015) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie łączne 

1-40 komisja  +  

Art. 8, po ust. 6 41 S&D gi  + 614, 11, 72 

głosowanie: wniosek Komisji  +  

głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi głosowanie 

odroczone 

(art. 61 ust. 2 

Regulaminu) 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

S&D: poprawka 41 
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4. Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji UE 

Sprawozdanie: Werner Langen (A8-0368/2015) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Po ust. 4 7 GUE/NGL  -  

Ust. 5 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 339, 356, 5 

Po ust. 5 8 GUE/NGL  -  

9 GUE/NGL  -  

Po ust. 8 10 GUE/NGL  -  

Ust. 9 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge - 315, 340, 50 

Ust. 14 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Po ust. 24 11 GUE/NGL  -  

12 GUE/NGL  -  

16 ponad 40 

posłów 

 +  

Po ust. 43 13 GUE/NGL  -  

14 GUE/NGL  -  

Ust. 21 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 35 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 390, 296, 23 

Ust. 41 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 46 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2 +  

Ust. 54 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Po ust. 54 15 GUE/NGL  -  

Ust. 60 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 61 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 63 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 503, 179, 28 

Ust. 65 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 66 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 221, 466, 23 

3 +  

Ust. 73 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 75 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge - 224, 312, 176 

Ust. 76 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

3/gi + 533, 140, 37 

Ust. 78 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 81 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 562, 124, 25 

Ust. 84 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3/ge + 385, 317, 9 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 86 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge - 210, 472, 29 

Ust. 87 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 367, 320, 19 

Ust. 88 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 89 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 546, 128, 33 

Po ust. 89, nowy 

podtytuł 

1 PPE  +  

Ust. 94 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Po ust. 99, nowy 

podtytuł 

2 PPE  +  

Ust. 104 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 105 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 401, 295, 15 

Ust. 106 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 340, 330, 38 

Ust. 107 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 111 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 112 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 113 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Po umocowaniu 15 3 GUE/NGL  +  

4 GUE/NGL  +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Motyw H ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw P ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 422, 267, 22 

Po motywie Q 5 GUE/NGL ge - 305, 354, 50 

6 GUE/NGL  -  

głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 500, 137, 73 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ECR: Ust. 63 (część druga), 76 (część trzecia), 81 (część druga), 89 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ECR: Ust. 73, 78, 88, 111, 112, 113 

PPE: Ust. 5, 9, 21, 41, 75, 86, 87, 104, 105, 106, 107, motyw P  

GUE/NGL: Ust. 14, 54, 65 94, motyw H 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ECR: 

Ust. 60 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „w kwestii definicji rynku” oraz „ograniczona 

perspektywa krajowa, która” 

część druga te słowa 

 
Ust. 61 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „po utworzeniu unii bankowej” 

część druga te słowa 

 
Ust. 63 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „najpóźniej po zakończeniu procesu tworzenia unii 

bankowej” 

część druga te słowa 

 
Ust. 81 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „uważa, że biorąc pod uwagę stopień integracji UE 

musi ona wyjść poza propozycje przedstawione w projekcie OECD dotyczącym 

erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków w odniesieniu do koordynacji i 

konwergencji w celu uniknięcia wszelkich form szkodliwej konkurencji podatkowej 

na rynku wewnętrznym; podkreśla jednak, że podejście OECD w dalszym ciągu 

opiera się na prawie miękkim oraz że powinny mu towarzyszyć odpowiednie unijne 

ramy prawne, aby sprostać potrzebom jednolitego rynku, np. w postaci dyrektywy 

zapobiegającej erozji bazy podatkowej i przenoszeniu zysków, wykraczającej poza 

prowadzoną przez OECD inicjatywę BEPS w obszarach, których ta inicjatywa nie 

obejmuje w dostatecznym stopniu;” 

część druga te słowa 
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PPE: 

Ust. 35 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „do szczegółowego zbadania dominującej pozycji 

rynkowej Google w obszarze bezpośrednich rezerwacji hotelowych oraz” 

część druga te słowa 

 
Ust. 73 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słowa „publicznego” 

część druga to słowo 

 
GUE/NGL: 

Ust. 5 

część pierwsza „wzywa Komisję, aby położyła kres dumpingowi socjalnemu, i podkreśla, że 

decyzje dotyczące polityki konkurencji muszą w sposób szczególny uwzględniać 

skutki społeczne” 

część druga „w regionach odległych lub odizolowanych” 

 
Ust. 46 

część pierwsza „powtarza, że unijnych funduszy strukturalnych nie można wykorzystywać w 

sposób, który zachęcałby bezpośrednio lub pośrednio do przeniesienia usług lub 

produkcji do innego państwa członkowskiego, np. za pomocą okresu oczekiwania 

dla przedsiębiorstw otrzymujących takie fundusze; zwraca uwagę, że pomoc 

państwa jest w niektórych przypadkach konieczna dla zapewnienia usług 

świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, w tym w zakresie energetyki, 

transportu i telekomunikacji; podkreśla, że interwencja państwa stanowi często 

najskuteczniejsze narzędzie polityki pozwalające zagwarantować świadczenie usług 

o kluczowym znaczeniu dla wsparcia warunków gospodarczych i społecznych” 

część druga „na obszarach odosobnionych, oddalonych, peryferyjnych i wyspiarskich w Unii;” 

 
Ust. 66 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „konsumentów i” oraz „a nie dla poszczególnych 

spółek lub podmiotów publicznych;” 

część druga „konsumentów i” 

część trzecia „a nie dla poszczególnych spółek lub podmiotów publicznych;” 
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ECR, GUE/NGL: 

Ust. 76 

część pierwsza „jest zdania, że uczciwa konkurencja podatkowa stanowi jeden z podstawowych 

elementów rynku wewnętrznego, jednakże – pomimo podstawowej kompetencji 

państw członkowskich – należy zapobiegać nieuczciwej konkurencji podatkowej,” z 

wyjątkiem słów „uczciwa konkurencja podatkowa stanowi jeden z podstawowych 

elementów rynku wewnętrznego, jednakże – pomimo podstawowej kompetencji 

państw członkowskich –” 

część druga „uczciwa konkurencja podatkowa stanowi jeden z podstawowych elementów rynku 

wewnętrznego, jednakże – pomimo podstawowej kompetencji państw 

członkowskich –” 

część trzecia „na przykład za pomocą zharmonizowanych baz podatkowych, wymiany informacji 

między organami podatkowymi oraz przyznania jednoznacznego prawa do kontroli 

przepływów kapitału, jeżeli jest to niezbędne dla należytego funkcjonowania 

systemu podatkowego w Unii; uważa, że wprowadzenie wspólnej podstawy 

opodatkowania osób prawnych przyczyniłoby się do zwiększenia przejrzystości 

systemu; stwierdza, że kwestia konsolidacji może być uregulowana w późniejszym 

czasie i nie może utrudniać szybkiego wdrożenia wspólnej podstawy opodatkowania 

osób prawnych;” 

 
ECR, PPE: 

Ust. 84 

część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje zamiar komisarz ds. konkurencji, aby zreorganizować 

kontrolę pomocy państwa w kontekście sprawiedliwego obciążenia podatkowego dla 

wszystkich; oczekuje, że przed tą reorganizacją przeprowadzona zostanie 

bezwarunkowa i kompleksowa ocena,” 

część druga „i wzywa państwa członkowskie do udostępnienia Parlamentowi wszelkich 

żądanych przez niego dokumentów oraz do porzucenia ich dotychczasowej 

bezkompromisowej postawy , która utrudnia postępy w tym obszarze, przy czym 

należy pamiętać, że poszczególne państwa członkowskie muszą reagować na różne 

imperatywy polityki w zależności od ich położenia geograficznego, wielkości, cech 

fizycznych i innych, a także stanu rozwoju gospodarczego i społecznego;” 

część trzecia „apeluje również o rewizję wytycznych dotyczących pomocy państwa w obszarze 

opodatkowania, aby uwzględnić przypadki nieuczciwej konkurencji wykraczające 

poza interpretacje podatkowe i transfery;” 
 

 

5. Rola dialogu międzykulturowego, różnorodności kulturowej i edukacji w 

propagowaniu podstawowych wartości UE 

Sprawozdanie: Julie Ward (A8-0373/2015) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Zastępczy projekt 

rezolucji 

1 ENF ge - 75, 558, 69 

Ust. 7 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 315, 396, 1 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  

(komisja CULT) 

gi + 554, 147, 12 

 

Wnioski o głosowanie podzielone 

S&D: 

Ust. 7 

część pierwsza „podkreśla znaczenie terminowego integrowania i edukowania odizolowanych 

społeczności,” 

część druga „które zachowują się w sposób sprzeczny z europejskimi podstawowymi 

wartościami;” 
 

 

6. Bilans obecnej sytuacji i przyszłe wyzwania związane z regulacją usług 

finansowych w UE 

Sprawozdanie: Burkhard Balz (A8-0360/2015) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 2 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 6 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 22 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 24 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 26 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 46 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 59 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Motyw A ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 575, 106, 32 

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

GUE/NGL: Ust. 2, 6, 22, 46 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

GUE/NGL: 

motyw A 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słowa „stosowania” 

część druga to słowo 

 
Ust. 24 

część pierwsza „zwraca uwagę na postępy w tworzeniu unii bankowej, podkreślając jej kluczową 

rolę w niwelowaniu wzajemnych zależności między ryzykiem państw a ryzykiem 

banków oraz w ograniczaniu ryzyka systemowego dzięki wspólnym działaniom; 

odnotowuje fakt, że krok po kroku zbliżamy się do utworzenia unii bankowej; 

podkreśla, że wymagane jest pełne i terminowe wdrożenie istniejącego 

prawodawstwa;” 

część druga „zwraca uwagę na dyskusje wokół europejskiego systemu gwarantowania 

depozytów, w odniesieniu do którego Parlament będzie podejmował decyzje jako 

współprawodawca; podkreśla, że celem jest uniknięcie pokusy nadużycia i 

wprowadzenie zasady odpowiedzialności jako motywu przewodniego; krytykuje 

niską wrażliwość na ryzyko w wyliczeniach składek na jednolity fundusz 

restrukturyzacji; docenia wysiłki na rzecz przyjęcia rozporządzenia w sprawie 

reformy strukturalnej banków;” 

 
Ust. 26 

część pierwsza „ponownie podkreśla potrzebę zapewnienia równych warunków działania w UE, w 

tym również w odniesieniu do banków podlegających Jednolitemu Mechanizmowi 

Nadzorczemu oraz banków nieuczestniczących państw członkowskich, i zachęca do 

pełnego włączenia państw członkowskich spoza strefy euro do unii bankowej, 

zwracając uwagę, że niektóre elementy obecnie przewidują dobrowolny udział; 

wzywa Komisję, aby zadbała o dalszy rozwój jednolitego rynku, uznając 

jednocześnie specyfikę krajową;” 

część druga „wzywa Komisję, aby nadal utrzymywała zdecydowaną postawę, jeżeli chodzi o 

uregulowanie i nadzór bankowości równoległej i działalności parabankowej, aby 

ograniczyć ryzyko systemowe i zwiększyć przejrzystość; z zadowoleniem przyjmuje 

duże postępy, jakie osiągnięto w obszarze regulacji europejskiego sektora 

ubezpieczeń dzięki wejściu w życie systemu Wypłacalność II od dnia 1 stycznia 

2016 r., który musi zostać poddany ocenie i ewentualnie dalej rozwijany, z 

uwzględnieniem międzynarodowych przepisów dotyczących globalnych 

ubezpieczycieli o znaczeniu systemowym;” 
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Ust. 59 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „podkreśla znaczenie przeprowadzania szczegółowych 

ocen skutków oraz analiz kosztów i korzyści dla przyszłego ustawodawstwa, aby 

wykazać wartość dodaną ustawodawstwa, w szczególności w odniesieniu do 

wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy; zwraca uwagę, że oceny skutków 

oraz analizy kosztów i korzyści powinny obejmować szczegółowe oceny wpływu 

środków poziomu 2, które stanowią istotną część unijnych finansowych ram 

regulacyjnych;” 

część druga te słowa 
 

 

7. Zewnętrzne czynniki utrudniające przedsiębiorczość europejskich kobiet 

Sprawozdanie: Barbara Matera (A8-0369/2015) 

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. 9 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 11 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 14 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 22 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 367, 289, 56 

Ust. 29 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 30 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 36 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 39 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw D ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw J ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw L ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw X ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw Z ust. pierwotny 

tekst 

go +  

głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 532, 100, 80 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ECR: Ust. 22 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: Ust. 11, 29, 39 

ECR: motywy D, X, Z, ust. 5, 9, 30 
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Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

motyw L 

część pierwsza „mając na uwadze, że podział obowiązków domowych i obowiązków związanych z 

opieką między kobiety a mężczyzn ma również wpływ na przedsiębiorczość kobiet i 

ich udział w rynku pracy, a wypracowanie równowagi pomiędzy życiem 

zawodowym i prywatnym to konieczność, jeżeli chodzi o niezależność ekonomiczną 

kobiet;” 

część druga „mając na uwadze, że jedna czwarta państw członkowskich nie zapewnia urlopu 

ojcowskiego;” 

 
Ust. 1 

część pierwsza „zachęca państwa członkowskie do dostrzeżenia wartości przedsiębiorczości kobiet 

dla swoich gospodarek i rozpoznania koniecznych do pokonania przeszkód; wzywa 

państwa członkowskie i regiony do przedstawienia konkretnych strategii na rzecz 

rozwoju kultury przedsiębiorczości kobiet, mając na uwadze potrzeby, motywacje i 

warunki do pracy nad eliminacją stereotypów związanych z płcią” 

część druga „i zwraca uwagę na różne style zarządzania i przywództwa, a także nowe formy 

organizacji przedsiębiorstw i zarządzania nimi;” 

 
Ust. 5 

część pierwsza „wzywa państwa członkowskie do gromadzenia na poziomie regionalnym danych 

według kryterium płci, w tym danych dotyczących różnych obszarów 

przedsiębiorczości kobiet i uznania ich wkładu w kwestie społeczne, oraz do 

regularnego informowania o liczbie kobiet prowadzących działalność gospodarczą; 

zaleca, aby dane zbierano i konsolidowano na poziomie europejskim przy wsparciu 

ze strony Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn i Eurostatu; 

zaleca uwzględnienie aspektu płci w metodyce prowadzenia wszelkich badań 

prowadzonych w dziedzinie przedsiębiorczości, gospodarki społecznej i 

przedsiębiorstwa społecznego z pomocą wykwalifikowanego eksperta w dziedzinie 

płci” 

część druga „oraz zwrócenie szczególnej uwagi na doświadczenia kobiet w zakresie różnych 

form marginalizacji;” 

 
Ust. 9 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „przypomina, że urlop rodzicielski lub ojcowski może 

mieć pozytywny wpływ na udział kobiet w rynku pracy i zachęca państwa 

członkowskie, które tego jeszcze nie zrobiły, do rozważenia wprowadzenia płatnego 

urlopu ojcowskiego;” oraz „w tym wnioski ustawodawcze” 

część druga te słowa 

 
ECR: 

motyw J 

część pierwsza „mając na uwadze, że decyzja o podjęciu własnej działalności gospodarczej jest 

aktem samorealizacji, lecz także wymaga dużego zaangażowania; mając na uwadze, 

że wysoki poziom odpowiedzialności osobistej prowadzi do szczególnie długiego 

czasu pracy, samozatrudnienie nie powinno być zatem postrzegane wyłącznie jako 

źródło dodatkowego dochodu;” 

część druga „wskazuje, że godzenie życia rodzinnego z zawodowym kobiet prowadzących 

własną działalność gospodarczą jest możliwe jedynie wówczas, gdy sprzyjają temu 

warunki zewnętrzne, czyli istnieją odpowiednie instytucje opieki, a ojcowie 

aktywnie uczestniczą w pracach opiekuńczych i domowych;” 
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Ust. 11 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „poprzez promowanie aktywniejszego udziału 

mężczyzn w pracach domowych i opiece nad niesamodzielnymi członkami rodziny” 

oraz „obowiązkowe” 

część druga „poprzez promowanie aktywniejszego udziału mężczyzn w pracach domowych i 

opiece nad niesamodzielnymi członkami rodziny” 

część trzecia „obowiązkowe” 

 
Ust. 36: 

część pierwsza „z niepokojem zauważa, że kobiety mają tendencję do negatywnego postrzegania 

swoich umiejętności, prawdopodobnie na podstawie stereotypów zakorzenionych w 

społeczeństwie i wskazują częściej niż mężczyźni na swój brak umiejętności w 

zakresie przedsiębiorczości, brak pewności siebie, asertywności i gotowości 

podejmowania ryzyka przy tworzeniu przedsiębiorstwa,” 

część druga „w związku z czym istnieje konieczność korzystania przez kobiety prowadzące 

działalność gospodarczą z programów motywacji i wsparcia psychologicznego, 

które wzmocniłyby ich wiarę w siebie;” 

 
PPE, ECR: 

Ust. 14 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „jak również wsparcia finansowego i podatkowego” 

część druga „jak również wsparcia” 

część trzecia „finansowego i podatkowego” 
 

 

8. Strategie nabywania umiejętności służące zwalczaniu bezrobocia ludzi młodych 

Sprawozdanie: Marek Plura (A8-0366/2015) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 1 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 2 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 4 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 5 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 8 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 9 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 14 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 17 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 18 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 19 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 20 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge - 352, 355, 4 

Ust. 21 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 22 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 24 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 25 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 28 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 33 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 34 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 35 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 37 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 38 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 43 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 44 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 49 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 50 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 51 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 54 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 60 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 62 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 340, 312, 56 

Ust. 63 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 64 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 65 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 66 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 67 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 68 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 69 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 70 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 75 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw J ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw M ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw Q ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw R ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw S ust. pierwotny 

tekst 

go +  

głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 604, 67, 44 

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

GUE/NGL: Ust. 18, 19 

ENF: motywy J, Q, R, S, ust. 2, 9, 14, 17, 18, 25, 28, 35, 37, 38, 43, 44, 54, 62, 63, 64, 

65, 66, 67, 68, 75 

PPE, ALDE, ECR: Ust. 20 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ALDE: 

Ust. 34 

część pierwsza „zwraca uwagę na niedostateczną jakość doradztwa zawodowego w państwach 

członkowskich,” 

część druga „podkreśla konieczność podnoszenia jakości doradztwa zawodowego w szkołach i 

kształcenia ustawicznego doradców zawodowych, aby byli w stanie profesjonalnie 

pomóc uczniom i studentom w wyborze drogi kariery;” 

 
GUE/NGL: 

Ust. 1 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „sprzyjać konkurencyjności Europy” 

część druga te słowa 

 
Ust. 22 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „uważa, że promowanie przedsiębiorczości jest 

obowiązkiem instytucji publicznych, sektora edukacji, przedsiębiorstw i 

społeczeństwa obywatelskiego; przypomina o konieczności rozwijania mobilności 

wewnątrz przedsiębiorstwa;” 

część druga te słowa 
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Ust. 62 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „przypomina w związku o znaczeniu mobilności 

pracowników dla konkurencyjnego rynku pracy, i” 

część druga te słowa 

 
ECR: 

Ust. 33 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „wpisane w programy nauczania oraz” 

część druga te słowa 

 
ENF: 

motyw M 

część pierwsza „mając na uwadze, że kryzys finansowy z 2008 r. spowodował dodatkowe problemy 

w dostępie młodych ludzi do rynku pracy,” 

część druga „gdyż bezrobocie ludzi młodych w większym stopniu zależy od koniunktury 

gospodarczej niż bezrobocie ogólne, ponieważ są oni zazwyczaj mniej 

doświadczeni;” 

 
Ust. 5 

część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje zaproponowane przez Komisję narzędzia służące do 

rozwoju umiejętności i przewidywania potrzebnych umiejętności;” 

część druga „podkreśla, że w dziedzinie rozwoju umiejętności powinno się pobudzać rozwijanie 

umiejętności w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki, które są 

w gospodarce bardzo przydatne; podkreśla jednak, że potrzebne są bardziej ambitne 

działania i inwestycje; uważa, że aby prognozować, jakie umiejętności będą 

potrzebne w przyszłości, wszystkie zainteresowane strony na rynku muszą być 

aktywnie zaangażowane na wszystkich szczeblach;” 

 
Ust. 8 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „takich jak przedsiębiorczość czy kompetencje ICT, 

przez promowanie partnerskiego uczenia się oraz wymianę najlepszych praktyk, 

ułatwienie dostępu do oferty szkoleniowej” 

część druga te słowa 

 
Ust. 24 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „podkreśla rolę mikrofinansowania i programu Unii 

Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI), a także planu 

inwestycyjnego dla Europy, w realizacji tych celów;” 

część druga te słowa 

 
Ust. 49 

część pierwsza „wyraża zaniepokojenie spadkiem wyników odnotowanym w ostatnim badaniu 

PISA (międzynarodowy program monitorowania wyników nauczania) w niektórych 

państwach członkowskich Unii Europejskiej;” 

część druga „zachęca państwa członkowskie do zdecydowanie priorytetowego traktowania 

edukacji, by udało się osiągnąć cele strategii „Europa 2020”;” 

 
Ust. 50 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „sugeruje, że wymiana sprawdzonych wzorców w tej 

dziedzinie przyczyniłaby się do zmniejszenia bezrobocia osób młodych;” 

część druga te słowa 
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Ust. 51 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „Komisję i” 

część druga te słowa 

 
Ust. 60 

część pierwsza „zachęca państwa członkowskie do pilnego wprowadzenia nowych technologii do 

procesu nauczania, do intensyfikacji i udoskonalenia szkoleń w zakresie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych i umiejętności cyfrowych na wszystkich szczeblach 

i we wszystkich rodzajach nauczania i szkolenia, w tym dla kadry nauczycielskiej, 

aby zapewniać bardziej dostosowane do realiów cyfrowych stopnie i programy 

nauczania oraz aby motywować młodych ludzi do studiowania ICT i wybierania 

powiązanych karier;” 

część druga „podkreśla, że należy stworzyć lepszą bazę technologiczną w szkołach i na 

uniwersytetach oraz zapewnić wszelką niezbędną infrastrukturę; podkreśla ponadto 

znaczenie otwartych zasobów edukacyjnych (OER), które zapewniają dostęp do 

kształcenia dla wszystkich oraz zwiększają szanse na zatrudnienie przez wspieranie 

procesu uczenia się przez całe życie; przypomina o potrzebie zachęcania dziewcząt i 

młodych kobiet do wybierania studiów w dziedzinie ICT;” 

 
Ust. 69 

część pierwsza „podkreśla, że rozwój umiejętności – w ramach podejścia zintegrowanego – może 

stać się mechanizmem wyrównującym i wspierającym szanse osób” 

część druga „z grup nieuprzywilejowanych, w tym mniejszości znajdujących się w niekorzystnej 

sytuacji, a zwłaszcza dzieci i osób młodych z rodzin cierpiących ubóstwo, osób 

długotrwale bezrobotnych, imigrantów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i 

osób niepełnosprawnych; podkreśla, że zarówno zapobieganie, jak i wspieranie oraz 

doradztwo dla grup nieuprzywilejowanych mają olbrzymie znaczenie dla 

zapewniania rynkowi pracy wydajnych i wysoko wykwalifikowanych pracowników; 

podkreśla ponadto konieczność udzielania wsparcia i rozwoju umiejętności przez 

szkolenia dla pracodawców, rekrutujących i zarządzających zasobami ludzkimi, aby 

wspierać wprowadzanie grup w niekorzystnej sytuacji na rynek pracy; podkreśla, że 

włączanie osób najsłabiej uprzywilejowanych zakłada właściwe szkolenie 

pracodawców, zespołów ds. zasobów ludzkich i nauczycieli, by jak najlepiej 

wspierać najsłabiej uprzywilejowane grupy społeczne z myślą o ich jak 

najskuteczniejszej integracji; przypomina o znaczeniu powszechnego dostępu do 

edukacji dla wszystkich;” 

 
Ust. 70 

część pierwsza Całość tekstu z wyjątkiem słów „i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji” 

część druga te słowa 
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GUE/NGL, ENF: 

Ust. 4 

część pierwsza „podkreśla, że w Europie jest z jednej strony 24 mln bezrobotnych, w tym 7,5 mln 

młodzieży, która nie pracuje, nie kształci się i nie szkoli (NEET), a z drugiej 2 mln 

nieobsadzonych miejsc pracy w UE; stwierdza, że wśród młodzieży bezrobotnej jest 

wiele osób o zbyt wysokich kwalifikacjach, których umiejętności nie pokrywają się 

z zapotrzebowaniem na rynku pracy; podkreśla zatem konieczność budowania 

partnerstw między lokalnymi władzami, sektorem oświaty i służbami zatrudnienia – 

głównego nurtu i specjalistycznymi – oraz partnerami społecznymi i 

przedsiębiorcami, aby wspierać tworzenie, wdrażanie i monitorowanie krótko- i 

średnioterminowych zrównoważonych strategii zatrudnienia i planów działania 

wysokiej jakości i sprzyjających włączeniu;”  

z wyjątkiem słów „a z drugiej 2 mln nieobsadzonych miejsc pracy w UE;” 

część druga „a z drugiej 2 mln nieobsadzonych miejsc pracy w UE;” 

część trzecia „apeluje o bliższą i ustrukturyzowaną współpracę i współdziałanie między szkołami 

powszechnymi i szkolnictwem zawodowym, administracją publiczną, 

przedsiębiorstwami i społeczeństwem obywatelskim, a zwłaszcza organizacjami 

studenckimi i młodzieżowymi, w celu lepszego dopasowywania umiejętności do 

potrzeb rynku pracy, w tym przez oferowanie opcji drugiej szansy, aby maksymalnie 

zwiększyć jakość edukacji i szkoleń;” 

część czwarta „podkreśla, że ta lepsza współpraca ma też ogromne znaczenie dla skutecznej 

realizacji gwarancji dla młodzieży;” 

 
ECR, ENF: 

Ust. 21 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „podkreśla konieczność zapewnienia młodym ludziom 

edukacji rozwijającej jak najszerzej rozumianą przedsiębiorczość;” oraz „do 

włączenia do programów nauczania” 

część druga „podkreśla konieczność zapewnienia młodym ludziom edukacji rozwijającej jak 

najszerzej rozumianą przedsiębiorczość;” 

część trzecia „do włączenia do programów nauczania” 
 

 

9. W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym 

Sprawozdanie: Kaja Kallas i Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 1 14 ENF  -  

Po ust. 4 5 GUE/NGL  -  

Ust. 8 24 ALDE  -  

ust. pierwotny 

tekst 

go +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Po ust. 8 1 S&D ge - 318, 391, 5 

Ust. 10 6 GUE/NGL  -  

15 ENF  -  

Ust. 16 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 -  

2/ge + 431, 279, 2 

Ust. 19 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 26 16 ENF  -  

Ust. 30 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 31 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 34 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 623, 83, 9 

Ust. 35 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 383, 325, 6 

Ust. 37 21 ECR  -  

Po ust. 38 22 ECR  -  

Ust. 47 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2/gi + 541, 149, 24 

Ust. 53 25 ALDE ge + 445, 238, 29 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi ↓  

2 ↓  

3 ↓  

Ust. 56 4 S&D  -  

Ust. 59 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 523, 187, 5 

Ust. 62 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 584, 128, 1 

Ust. 63 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 64 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 458, 244, 12 

2 +  

Ust. 65 23 ECR gi - 234, 473, 5 

ust. pierwotny 

tekst 

gi + 486, 120, 101 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 67 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 569, 126, 6 

Ust. 68 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 528, 130, 53 

Ust. 71 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 73 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 76 26 ALDE  +  

Ust. 81 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 82 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 87 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Po ust. 88 2 S&D ge - 271, 382, 51 

Ust. 89 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 92 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Po ust. 100, podtytuł 

4.1 

7 GUE/NGL  -  

Ust. 109 8 GUE/NGL  -  

Ust. 110 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 113 17 ENF  -  

Ust. 118 18 ENF  -  

Ust. 119 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Po ust. 121 9 GUE/NGL  -  

Ust. 124 10 GUE/NGL  -  

Ust. 125 3= 

11= 

S&D 

PPE 

 +  

19 ENF  -  

Ust. 127 20 ENF ge - 72, 630, 5 

Motyw D 12 ENF  -  

Motyw F 13 ENF  -  

głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 551, 88, 39 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ECR: Ust. 47 (część druga), 59 (część druga), 64 (część pierwsza), 68, popr. 23 

EFDD: Ust. 34 (część druga), 53 (część pierwsza), 62 (część druga), 65, 67, 68 
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Wnioski o głosowanie odrębne 

ECR: Ust. 8, 19 

PPE: Ust. 110 

ALDE: Ust. 8 

GUE/NGL: Ust. 53 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ECR: 

Ust. 30 

część pierwsza „podkreśla, że dalsze ujednolicenie przez Komisję zasad doręczania paczek nie 

powinno doprowadzić do pogorszenia się ochrony socjalnej i warunków pracy 

dostawców paczek,” 

część druga „niezależnie od ich formy zatrudnienia; wzywa Komisję i państwa członkowskie do 

dopilnowania, aby przestrzegane były prawa pracowników w tym sektorze 

w zakresie dostępu do systemów zabezpieczenia społecznego oraz prawa do działań 

zbiorowych;” 

część trzecia „podkreśla, że zapewnienie zabezpieczenia społecznego leży w kompetencjach 

państw członkowskich;” 

 
Ust. 47 

część pierwsza „uważa, że potrzebna jest – z należytym poszanowaniem kompetencji krajowych – 

ściślejsza koordynacja polityki podatkowej, aby zapobiegać zakłóceniom rynku, 

uchylaniu się od opodatkowania i unikaniu opodatkowania oraz stworzyć 

prawdziwy europejski jednolity rynek cyfrowy,” 

część druga „co wymaga między innymi ustanowienia ogólnounijnej wspólnej skonsolidowanej 

podstawy opodatkowania osób prawnych;” 

 
Ust. 59 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „zharmonizowanych i” 

część druga te słowa 

 
Ust. 63 

część pierwsza „podkreśla, że zasada kraju pochodzenia zapisana w dyrektywie o audiowizualnych 

usługach medialnych jest niezbędnym warunkiem wstępnym transgranicznego 

oferowania treści audiowizualnych na drodze ku wspólnemu rynkowi usług; 

podkreśla jednocześnie, że zasada ta nie uniemożliwia osiągnięcia celów 

społecznych i kulturalnych ani nie wyklucza potrzeby dostosowania prawa UE poza 

dyrektywą o audiowizualnych usługach medialnych;” 

część druga „podkreśla, że aby zwalczać praktykę „turystyki sądowej” (wybór sądu pod kątem 

własnego interesu), kraj pochodzenia zysku z reklamy, język usługi oraz docelowych 

odbiorców reklamy i treści powinny być włączone do kryteriów służących 

określeniu „kraju pochodzenia” audiowizualnych usług medialnych lub jego 

zakwestionowaniu;” 
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Ust. 64 

część pierwsza „uważa, że wszyscy, w tym dostawcy audiowizualnych platform internetowych i 

interfejsów użytkownika, powinni być objęci zakresem stosowania dyrektywy o 

audiowizualnych usługach medialnych w stopniu, w jakim dotyczy ona 

audiowizualnych usług medialnych;” 

część druga „podkreśla znaczenie, jakie mają przepisy służące poprawie możliwości 

znajdowania legalnych treści i informacji dla wzmocnienia wolności mediów, 

pluralizmu i niezależnych badań, a także dla zagwarantowania zasady 

niedyskryminacji, chroniącej różnorodność językową i kulturową; podkreśla, że aby 

zagwarantować ideę znajdowalności audiowizualnych treści o interesie publicznym, 

państwa członkowskie mogą wprowadzić szczegółowe uregulowania mające na celu 

ochronę kulturalnej i językowej różnorodności informacji, opinii i mediów, ochronę 

dzieci, młodych ludzi i mniejszości oraz ogólnie ochronę konsumentów; apeluje o 

środki, które zapewnią dostępność audiowizualnych usług medialnych osobom w 

trudnej sytuacji; nalega na Komisję, aby stwarzała zachęty dla legalnej oferty 

audiowizualnych treści medialnych, faworyzując niezależne utwory europejskie;” 

 
Ust. 81 

część pierwsza „wzywa państwa członkowskie, aby zadbały o to, żeby polityka zatrudnienia i 

polityka społeczna były dostosowane do celów innowacji cyfrowych i 

przedsiębiorczości, a wzrost gospodarki dzielenia się i jej potencjał – do bardziej 

elastycznych form zatrudnienia, w drodze określenia nowych form zatrudnienia i 

dokonania oceny, czy potrzebna jest modernizacja prawa z zakresu opieki społecznej 

i zatrudnienia,” 

część druga „tak aby obowiązujące prawa pracownicze i systemy opieki społecznej zostały 

zachowane również w cyfrowym środowisku pracy;” 

część trzecia „podkreśla, że zapewnienie zabezpieczenia społecznego leży w kompetencjach 

państw członkowskich; zwraca się do Komisji o określenie i ułatwienie wymiany 

najlepszych praktyk w tych obszarach w UE i na szczeblu międzynarodowym;” 

 
Ust. 89 

część pierwsza „uważa, że dostawcy oprogramowania powinni lepiej promować wśród 

użytkowników zalety, jakie pod względem bezpieczeństwa ma otwarte 

oprogramowanie, oraz aktualizacje oprogramowania związane z bezpieczeństwem;”  

z wyjątkiem słów „otwarte oprogramowanie, oraz” 

część druga „otwarte oprogramowanie, oraz” 

część trzecia „wzywa Komisję, aby przeanalizowała skoordynowany na szczeblu UE program 

ujawniania luk w zabezpieczeniach, obejmujący naprawę znanych luk w 

zabezpieczeniach oprogramowania, jako środek walki z nadużywaniem luk w 

zabezpieczeniach oprogramowania oraz naruszeniami bezpieczeństwa i ochrony 

danych osobowych;” 
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PPE: 

Ust. 119 

część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje powstanie ogólnoeuropejskiej „wielkiej koalicji na 

rzecz cyfrowych miejsc pracy”, zachęca przedsiębiorstwa, by do niej dołączały, oraz 

wzywa Komisję i państwa członkowskie do ułatwienia czynnego udziału MŚP w 

koalicji;” 

część druga „z zadowoleniem przyjmuje rozważania Komisji dotyczące stworzenia nowych 

systemów magazynów wiedzy dla sektora publicznego przy użyciu certyfikowanych 

i bezpiecznych pod względem ochrony danych technologii chmury oraz eksploracji 

tekstów i danych; uważa, że stosowanie takich technologii wymaga szczególnych 

szkoleń w dziedzinie bibliotekoznawstwa, archiwizacji i dokumentacji; apeluje, aby 

w ramach kształcenia i szkolenia oraz w publicznych instytucjach naukowych 

nauczać o cyfrowych formach współpracy i wspólnej komunikacji oraz stosować je i 

wspierać w zamówieniach publicznych – stosując i dalej rozwijając licencje CC – 

ponad granicami państwowymi i językowymi;” 

część trzecia „wskazuje na kluczowe znaczenie szkolenia dualnego;” 

 
ALDE: 

Ust. 16 

część pierwsza „uważa, że wnioski Komisji dotyczące przepisów o umowach transgranicznych dla 

konsumentów i przedsiębiorstw powinny zapobiec ryzyku zwiększenia się 

rozbieżności między standardami prawnymi mającymi zastosowanie do sprzedaży 

internetowej i pozainternetowej oraz że sprzedaż internetowa i pozainternetowa 

wymaga spójnego podejścia i potraktowania na równych zasadach w oparciu o 

obowiązujący wysoki poziom ochrony konsumentów, gdyż różne standardy prawne 

mogą być postrzegane przez konsumentów jako zaprzeczenie ich praw; domaga się, 

aby każdy nowy wniosek był zgodny z art. 6 rozporządzenia Rzym I,” 

część druga „oraz zwraca uwagę, że w 2016 r. Komisja planuje objąć cały dorobek prawny w 

dziedzinie ochrony konsumentów programem REFIT; w związku z tym wzywa 

Komisję do rozważenia, czy planowany wniosek Komisji w sprawie dóbr 

materialnych nie powinien zostać ogłoszony w tym samym czasie co program 

REFIT;” 

 
Ust. 35 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „do określonego państwa członkowskiego” 

część druga te słowa 

 
Ust. 71 

część pierwsza „docenia inicjatywę Komisji dotyczącą przeanalizowania roli platform 

internetowych w gospodarce cyfrowej jako części składowej strategii jednolitego 

rynku cyfrowego, gdyż będzie to miało wpływ na przyszłe wnioski ustawodawcze; 

uważa, że analiza ta powinna posłużyć do określenia potwierdzonych i dobrze 

zdefiniowanych problemów w konkretnych obszarach działalności gospodarczej 

oraz ewentualnych luk pod względem ochrony konsumentów, a także do dokonania 

rozróżnienia między usługami online a dostawcami usług online;” 

część druga „podkreśla, że platformy zajmujące się dobrami kultury, zwłaszcza media 

audiowizualne, muszą być traktowane w specjalny sposób, z poszanowaniem 

Konwencji UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu 

kulturowego;” 

 



P8_PV(2016)01-19(VOT)_PL.doc 30 PE 576.418 

S&D: 

Ust. 31 

część pierwsza „uważa, że potrzebne są ambitne i odpowiednio ukierunkowane działania, aby 

poprawić dostęp do towarów i usług, zwłaszcza przez eliminację nieuzasadnionych 

praktyk blokowania geograficznego oraz nieuczciwej dyskryminacji cenowej ze 

względu na położenie geograficzne lub narodowość, które często skutkują 

tworzeniem się monopoli” 

część druga „oraz korzystaniem przez konsumentów z nielegalnych treści; 

 
Ust. 73 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „przyszłościowe i” 

część druga te słowa 

 
GUE/NGL: 

Ust. 82 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „wspierać partnerstwa publiczno-prywatne i dialog 

między podmiotami publicznymi i prywatnymi, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami UE;” (tiret trzecie) 

część druga te słowa 

 
Ust. 87 

część pierwsza „uważa, że aby zapewnić zaufanie do usług cyfrowych, technologii opartych na 

danych, IT i systemów płatności, infrastruktury krytycznej i sieci internetowych oraz 

ich bezpieczeństwo, konieczne są większe zasoby,” 

część druga „a także współpraca między sektorem cyberbezpieczeństwa w Europie, sektorem 

publicznym i sektorem prywatnym, w szczególności w drodze współpracy 

naukowej, w tym w ramach programu „Horyzont 2020”, oraz partnerstwami 

publiczno-prywatnymi; popiera wymianę przez państwa członkowskie najlepszych 

praktyk dotyczących partnerstw publiczno-prywatnych w tej dziedzinie;” 

 
Ust. 92 

część pierwsza „przypomina, że metody takie jak szyfrowanie są użyteczne dla obywateli i 

przedsiębiorstw, ponieważ umożliwiają zapewnienie prywatności oraz co najmniej 

podstawowego poziomu bezpieczeństwa łączności;” 

część druga „potępia to, że metody te mogą być również stosowane do celów przestępczych;” 

 
EFDD: 

Ust. 34 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „zidentyfikowania i zdefiniowania zwięzłych grup 

przypadków uzasadnionej dyskryminacji na podstawie art. 20 ust. 2 dyrektywy 

usługowej w celu” 

część druga te słowa 
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Ust. 53 

część pierwsza „podkreśla, że ważne jest pomyślne wdrożenie EFIS, żeby zmaksymalizować 

inwestycje przez ukierunkowanie na projekty o profilu podwyższonego ryzyka, 

pobudzanie ożywienia gospodarczego, stymulowanie wzrostu i stwarzanie zachęt do 

inwestycji sektora prywatnego, między innymi za pomocą mikrofinansowania i 

kapitału wysokiego ryzyka, aby wspomóc innowacyjne przedsiębiorstwa na różnych 

etapach finansowania ich rozwoju;” 

część druga „podkreśla, że w przypadku niedoskonałości rynku ważne jest pełne wykorzystanie 

funduszy publicznych, które zostały już udostępnione na potrzeby inwestycji 

cyfrowych, umożliwienie synergii między programami UE, takimi jak „Horyzont 

2020”, instrumentem „Łącząc Europę”, innymi odpowiednimi funduszami 

strukturalnymi i pozostałymi instrumentami, w tym projektami lokalnymi i pomocą 

państwa, w zgodności z wytycznymi dotyczącymi pomocy państwa, aby wspierać 

publiczne sieci Wi-Fi w większych i mniejszych gminach, gdyż okazuje się to 

niezbędne do integracji regionalnej, społecznej i kulturowej oraz edukacji;”  

z wyjątkiem słów „w przypadku niedoskonałości rynku” 

część trzecia „w przypadku niedoskonałości rynku” 

 
Ust. 62 

część pierwsza „podkreśla dwojaki charakter mediów audiowizualnych, które stanowią dobro 

społeczno-kulturalne i dobro gospodarcze; zauważa, że potrzeba przyszłej regulacji 

mediów europejskich wynika z potrzeby zapewnienia i propagowania różnorodności 

mediów audiowizualnych oraz ustalenia wysokich standardów ochrony małoletnich, 

konsumentów i danych osobowych, uczciwych warunków konkurencji” 

część druga „oraz większej elastyczności w odniesieniu do uregulowań ilościowych i 

dotyczących komunikacji handlowej; 

 


