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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. Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu UE-Kosowo *** 

Zalecenie: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: wyrażenie zgody gi + 468, 102, 81 

 

 

 

2. Mianowanie członków Komisji śledczej ds. pomiarów emisji w sektorze 

motoryzacyjnym 

Propozycja Konferencji Przewodniczących 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Przyjęcie bez głosowania 

 

 

3. Układy o stowarzyszeniu / pogłębione i kompleksowe strefy wolnego handlu z 

Gruzją, Mołdawią i Ukrainą 

Projekty rezolucji: B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016, B8-
0080/2016 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0068/2016 

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

Ust. 1 6 GUE/NGL  -  

Ust. 3 7 GUE/NGL  -  

Po ust. 8 8 GUE/NGL  -  

9 GUE/NGL  -  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 15 5 GUE/NGL gi - 240, 349, 73 

Ust. 17 10S GUE/NGL  -  

Ust. 26 ust. pierwotny 

tekst 

 + z poprawką ustną 

Po ust. 29 11 GUE/NGL ge - 102, 488, 71 

Ust. 31 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3/ge - 300, 349, 14 

Po ust. 38 12 GUE/NGL  -  

13 GUE/NGL  -  

14 GUE/NGL gi - 223, 283, 161 

Ust. 39 15S GUE/NGL  -  

Po ust. 43 16 GUE/NGL  -  

Ust. 44 17 GUE/NGL gi - 139, 510, 14 

ust. pierwotny 

tekst 

gi + 468, 166, 27 

z poprawką ustną 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Po motywie B 1 GUE/NGL  +  

Motyw C 2 GUE/NGL gi - 126, 505, 35 

Po motywie C 3 GUE/NGL  -  

Po motywie E 4 GUE/NGL  -  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0068/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0069/2016  PPE  ↓  

B8-0077/2016  ALDE  ↓  

B8-0078/2016  ECR  ↓  

B8-0079/2016  S&D  ↓  

B8-0080/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL: poprawki 2, 5, 14, 17 

ALDE: ust. 44 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

S&D, ALDE: 

ust. 31 

część pierwsza „przyjmuje z zadowoleniem wejście w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. pogłębionej 

i kompleksowej umowy o wolnym handlu (DFCTA) między UE a Ukrainą; potępia 

jednak fakt, że Federacja Rosyjska jednostronnie zawiesiła swoją umowę o wolnym 

handlu z Ukrainą, wprowadziła drastyczne ograniczenia handlowe dotyczące 

przywozu towarów ukraińskich do Rosji i utrudnia przewóz towarów do państw 

trzecich, naruszając porozumienie WTO i inne dwustronne porozumienia 

handlowe;” 

część druga „apeluje do UE, aby wspierała Ukrainę w obecnych i przyszłych sporach z Rosją 

prowadzonych na forum WTO” 

część trzecia „przyjmując status strony trzeciej;” 
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Różne 

Michael Gahler złożył następującą poprawkę ustną do ust. 26: 

„26. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie nowego rządu po długim okresie stagnacji i nieudanych 

próbach stworzenia nowego rządu w dniach 4 i 13 stycznia 2016 r.; wzywa siły polityczne w 

Mołdawii do bezzwłocznego przyspieszenia procesu reform z korzyścią dla wszystkich obywateli tego 

kraju, m.in. w celu spełnienia wymogów Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu 

Walutowego (MFW); zachęca do uniknięcia tragicznych konsekwencji geopolitycznych dalszego 

kryzysu politycznego oraz przypomina mołdawskim partiom o konieczności wzmocnienia politycznej 

stabilności w celu zapewnienia trwałego sukcesu reform i wyraża nadzieję, że nowy rząd będzie w 

stanie osiągnąć konkretne wyniki;” 

 

Knut Fleckenstein złożył następującą poprawkę ustną do ust. 44: 

„44. odnotowuje zbliżające się holenderskie referendum konsultacyjne w sprawie AA/DCFTA między 

UE a Ukrainą; ufa, że holenderskie społeczeństwo podejmie decyzję na podstawie zalet umowy, 

uznając wymierne skutki, jakie będzie ona miała dla UE i dla Holandii w szczególności;” 

 

Javier Nart (grupa ALDE) wycofał swój popis pod wspólnym projektem rezolucji RC-B8-0068/2016. 
 

 

4. Klauzula wzajemnej obrony (art. 42 ust. 7 TUE) 

Projekty rezolucji: B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016, B8-0058/2016, B8-
0059/2016, B8-0060/2016 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 



P8_PV(2016)01-21(VOT)_PL.doc 6 PE 576.419 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0043/2016 (PPE, S&D, ALDE) 

Ust. 3 1 GUE/NGL gi - 110, 527, 25 

Ust. 6 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 7 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 492, 169, 0 

Ust. 8 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 480, 162, 23 

Ust. 11 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 385, 260, 17 

Ust. 12 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 396, 234, 36 

Ust. 17 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 18 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 371, 250, 44 

Motyw H ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 448, 181, 36 

2/gi + 380, 243, 41 

3/gi + 381, 247, 39 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Motyw I ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 406, 212, 51 

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0043/2016  PPE  ↓  

B8-0045/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0051/2016  S&D  ↓  

B8-0057/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0058/2016  ALDE  ↓  

B8-0059/2016  ECR  ↓  

B8-0060/2016  EFDD  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

S&D: ust. 11, 18 

ECR: ust. 3, 8, 11, 12, 18, głosowanie końcowe 

GUE/NGL: poprawka 1, głosowanie końcowe 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ECR: ust. 6, 7, 17, motyw I 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ECR: 

motyw H 

część pierwsza Całość tekstu z wyjątkiem słów „bardziej aktywnie realizować politykę 

bezpieczeństwa i obrony oraz wspierać wdrożenie wszystkich zapisanych w 

Traktatach postanowień dotyczących polityki bezpieczeństwa i obrony, również tych 

dotyczących” i „mając na uwadze, że instytucje UE muszą wspierać wszystkie 

państwa członkowskie w ich wysiłkach zmierzających do pełnego wdrożenia tych 

postanowień;” 

część druga „bardziej aktywnie realizować politykę bezpieczeństwa i obrony oraz wspierać 

wdrożenie wszystkich zapisanych w Traktatach postanowień dotyczących polityki 

bezpieczeństwa i obrony, również tych dotyczących” 

część trzecia „mając na uwadze, że instytucje UE muszą wspierać wszystkie państwa 

członkowskie w ich wysiłkach zmierzających do pełnego wdrożenia tych 

postanowień;” 
 

Różne 

Projekt rezolucji B8-0045/2016 podpisali również Ulrike Lunacek i Klaus Buchner (grupa 

Verts/ALE). 
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5. Priorytety UE na sesje Rady Praw Człowieka ONZ w 2016 r. 

Projekty rezolucji: B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-
0065/2016, B8-0066/2016 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0050/2016  

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

Ust. 18 2 PPE ge - 307, 320, 28 

Ust. 29 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 530, 131, 5 

Ust. 31 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 523, 131, 12 

3/gi + 527, 96, 37 

Ust. 32 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 352, 274, 38 

Ust. 34 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 515, 135, 16 

Ust. 38 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 548, 21, 98 

2/gi + 485, 100, 75 

Ust. 45 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 552, 46, 65 

2/gi + 476, 119, 58 



P8_PV(2016)01-21(VOT)_PL.doc 9 PE 576.419 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 46 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 473, 127, 62 

Ust. 86 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 614, 30, 22 

Ust. 89 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 360, 274, 33 

Motyw H 1 Verts/ALE  -  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 335, 230, 102 

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0050/2016  PPE  ↓  

B8-0052/2016  ALDE  ↓  

B8-0056/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0063/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0064/2016  EFDD  ↓  

B8-0065/2016  ECR  ↓  

B8-0066/2016  S&D  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

Verts/ALE: ust. 86 

S&D: ust. 38, 45, 46 i głosowanie końcowe 

ECR: ust. 34 

PPE: ust. 89 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ECR: 

ust. 29 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „i zmiany klimatu” 

część druga te słowa 
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ust. 31 

część pierwsza „przypomina, że na wszystkich państwach spoczywa obowiązek poszanowania i 

ochrony praw człowieka wszystkich osób znajdujących się pod ich jurysdykcją, bez 

względu na ich obywatelstwo i kraj pochodzenia; przypomina, że globalna strategia 

w dziedzinie migracji jest ściśle związana z polityką rozwojową i humanitarną, w 

tym z utworzeniem korytarzy humanitarnych i wydawaniem wiz humanitarnych; 

przypomina, że powroty migrantów powinny przebiegać wyłącznie z pełnym 

poszanowaniem ich praw, w oparciu o świadomą decyzję, i powinny mieć miejsce 

tylko wówczas, gdy w swoim własnym kraju mają oni zagwarantowaną ochronę 

swoich praw; przypomina, że powroty migrantów powinny przebiegać wyłącznie z 

pełnym poszanowaniem ich praw, w oparciu o świadomą decyzję, i powinny mieć 

miejsce tylko wówczas, gdy w swoim własnym kraju mają oni zagwarantowaną 

ochronę swoich praw; apeluje do rządów o położenie kresu niesłusznym 

aresztowaniom i zatrzymaniom migrantów; wyraża zaniepokojenie dyskryminacją 

wobec migrantów i uchodźców oraz łamaniem ich praw;” z wyjątkiem słów „w tym 

z utworzeniem korytarzy humanitarnych i wydawaniem wiz humanitarnych;” 

część druga „w tym z utworzeniem korytarzy humanitarnych i wydawaniem wiz 

humanitarnych;” 

część trzecia „w związku z tym wzywa państwa należące do ONZ, w tym państwa członkowskie 

UE, by szanowały prawo do ubiegania się o azyl i korzystania z niego;” 

 
ust. 32 

część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje porozumienie paryskie przyjęte przez państwa-strony 

Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 

(UNFCCC), które obejmuje takie kwestie jak dostosowanie, łagodzenie, rozwój i 

transfer technologii oraz budowanie potencjału; wzywa wszystkich sygnatariuszy do 

wypełnienia ich zobowiązań;” 

część druga „ubolewa nad brakiem jakiegokolwiek odniesienia do Powszechnej deklaracji praw 

człowieka w Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) i 

apeluje, aby wszystkie strategie polityczne i działania w ramach UNFCCC opierały 

się na prawach człowieka;” 

 
PPE: 

ust. 38 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego” i „zdrowia 

seksualnego i reprodukcyjnego” 

część druga te słowa 

 
ust. 45 

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

część druga te słowa 
 

Różne 

Davor Ivo Stier (grupa PPE) wycofał swój podpis pod wspólnym projektem rezolucji RC-B8-

0050/2016. 
 

 

6. Działalność Komisji Petycji w 2014 r. 

Sprawozdanie: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015) 

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 11 PPE gp   

1/ge + 550, 75, 22 

2 -  

Ust. 5 4 Verts/ALE ge - 249, 388, 19 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/ge + 509, 109, 22 

2/ge - 313, 326, 19 

Ust. 6 5 Verts/ALE  -  

ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 8 6 Verts/ALE ge + 565, 85, 4 

Ust. 9 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 10 7 Verts/ALE  +  

Ust. 12 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 378, 275, 8 

Ust. 21 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 527, 115, 14 

2/gi + 529, 112, 8 

Ust. 23 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 532, 113, 7 

2/gi - 315, 326, 12 

Ust. 24 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 579, 56, 16 

2/gi + 343, 287, 9 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 29 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Ust. 31 8 Verts/ALE  +  

Ust. 34 9 Verts/ALE ge - 301, 331, 9 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 273, 353, 8 

Ust. 35 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 44 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw E 1 Verts/ALE ge + 324, 284, 20 

Po motywie K 2 Verts/ALE  -  

Motyw O 10 PPE  -  

Motyw Q 3 Verts/ALE  -  

ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 428, 173, 30 

Motyw X ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw AG ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 481, 67, 44 
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Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL: ust. 12, 23, 24 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ALDE: ust. 44 

GUE/NGL: ust. 5, 6, motyw Q 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ECR: 

ust. 21 

część pierwsza „wyraża ubolewanie, że nie wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej 

przyjęły kartę praw podstawowych oraz że wiele osób uważa, że nie jest ona 

stosowana w sposób jasny, co jest źródłem rozczarowania; ponadto wyraża 

ubolewanie, że UE jako taka nie przyjęła jeszcze europejskiej konwencji praw 

człowieka w rozumieniu art. 6 ust. 2 TUE oraz że obywatele Unii nie mają 

wystarczającego dostępu do informacji na temat procedur obowiązujących w tym 

zakresie;” 

część druga „ubolewa nad sztywną interpretacją przez Komisję Europejską art. 51 Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej, który stanowi, że postanowienia karty mają 

zastosowanie do instytucji, organów i jednostek organizacyjnych i agencji Unii przy 

poszanowaniu zasady pomocniczości oraz do państw członkowskich wyłącznie w 

zakresie, w jakim stosują one prawo Unii; przypomina, że Komisja Europejska – 

powołując się na art. 51 Karty – często stwierdzała brak możliwości podjęcia działań 

w dziedzinie praw podstawowych w sytuacji, gdy Komisja Petycji zwracała się do 

niej z taką prośbą; podkreśla, że oczekiwania obywateli wykraczają często poza 

zakres ściśle prawnych postanowień Karty; zwraca się do Komisji Europejskiej o 

aktywniejsze działania na rzecz spełniania oczekiwań obywateli oraz o opracowanie 

nowego podejścia do interpretacji art. 51;” 

 
ALDE: 

ust. 23 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „i protest” i „oraz nieprzejrzystych negocjacji” 

część druga te słowa 

 
ust. 24 

część pierwsza „zwraca uwagę na opinię Komisji Petycji w sprawie zaleceń dla Komisji 

Europejskiej w sprawie negocjacji nad TTIP, w której to opinii, podobnie jak w 

licznych złożonych petycjach,” 

część druga „Komisja Petycji odrzuca instrument rozstrzygania sporów między inwestorem a 

państwem i ubolewa nad odrzuceniem europejskiej inicjatywy obywatelskiej w 

sprawie TTIP;” 

 
ust. 29 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słowa „szkodliwych” 

część druga to słowo 

 
motyw AG 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „w tym opracowywać konkretne wnioski” 

część druga te słowa 
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GUE/NGL: 

ust. 9 

część pierwsza „apeluje, aby w ramach zachowania przejrzystości i w duchu rzetelnej współpracy 

pomiędzy poszczególnymi instytucjami UE, Komisja Europejska ułatwiała dostęp 

do dokumentów zawierających wszelkie informacje odnoszące się do unijnych 

procedur pilotażowych, w szczególności w przypadkach dotyczących złożonych już 

petycji, w tym do wymian zapytań i odpowiedzi pomiędzy Komisją a 

zainteresowanym państwem członkowskim” 

część druga „,przynajmniej po zakończeniu procedury;” 

 
ust. 35 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „oraz na wysłuchanie zorganizowane wspólnie z 

Komisją Prawną w związku z europejską inicjatywą obywatelską pt. »Jeden z nas«” 

część druga te słowa 

 
motyw X 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „mając na uwadze, że decyzja o dopuszczalności 

opiera się raczej na kryteriach prawnych i technicznych i nie powinna być 

uzależniona od decyzji politycznych;” 

część druga te słowa 

 
Verts/ALE 

ust. 34 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „poprzez wyznaczenie sprawozdawców 

wewnętrznych ds.” 

część druga te słowa 

 
S&D: 

poprawka 11 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „znaczenie przestrzegania przygotowanej przez 

Sekretarza Generalnego Parlamentu w 2014 r. reformy administracyjnej zgodnie z 

którą” 

część druga te słowa 

 
ust. 5 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „uważa ponadto za szczególny obowiązek dbałość o 

to, by w przypadku petycji niedopuszczalnych lub nieuzasadnionych szybko 

następowało stwierdzenie ich niedopuszczalności lub zamknięcie;” i „przy tym”; 

część druga te słowa 
 

 

7. Obywatele UE - w szczególności włoscy, estońscy i brytyjscy - 

przetrzymywani w Indiach 

Projekty rezolucji: B8-0081/2016, B8-0084/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-
0096/2016, B8-0099/2016 

Przedmiot Popr. 

nr 

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

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0081/2016  Verts/ALE  -  

B8-0084/2016  ENF  -  

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0085/2016  
(PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD) 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0085/2016  EFDD  ↓  

B8-0090/2016  PPE  ↓  

B8-0093/2016  ALDE  ↓  

B8-0096/2016  ECR  ↓  

B8-0099/2016  S&D  ↓  

 

Różne 

 
Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0085/2016 podpisał również Victor Negrescu (grupa S&D). 
 
 

 

8. Etiopia 

Projekty rezolucji: B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-
0100/2016, B8-0121/2016 

Przedmiot Popr. 

nr 

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

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0082/2016  
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

Ust. 16 1 GUE/NGL ge - 32, 41, 1 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0082/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0086/2016  EFDD  ↓  

B8-0087/2016  ECR  ↓  

B8-0091/2016  PPE  ↓  

B8-0095/2016  ALDE  ↓  

B8-0100/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0121/2016  S&D  ↓  

 

Różne 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0082/2016 podpisał również Victor Negrescu (grupa S&D). 
 

 

9. Korea Północna 

Projekty rezolucji: B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-
0097/2016, B8-0098/2016 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0083/2016  
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

Ust. 4 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 65, 2, 10 

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0083/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0088/2016  EFDD  ↓  

B8-0089/2016  ECR  ↓  

B8-0092/2016  PPE  ↓  

B8-0094/2016  ALDE  ↓  

B8-0097/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0098/2016  S&D  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

PPE: głosowanie końcowe 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

GUE/NGL: 

ust. 4 

część pierwsza „jest przekonany, że nadszedł odpowiedni czas na podjęcie przez wspólnotę 

międzynarodową konkretnych działań kładących kres bezkarności sprawców; 

oczekuje, że osoby, na których spoczywa największa odpowiedzialność za zbrodnie 

przeciwko ludzkości popełnione w KRLD, odpowiedzą za swoje czyny, staną przed 

Międzynarodowym Trybunałem Karnym” 

część druga „i zostaną objęte ukierunkowanymi sankcjami;” 
 

Różne 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0083/2016 podpisali również Victor Negrescu (grupa S&D) i 

Barbara Spinelli (GUE/NGL). 

 


