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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. Zasady regulujące przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) 

***I 
Sprawozdanie: Heidi Hautala (A8-0359/2015) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 533, 86, 36 

 

 

2. Zmiany do Protokołu z 1998 r. do Konwencji z 1979 r. w sprawie 

transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczącego 

metali ciężkich *** 

Zalecenie: Giovanni La Via (A8-0002/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: przyjęcie gi + 617, 25, 30 

 

 

 

3. Zmiany do Protokołu z 1998 r. do Konwencji z 1979 r. w sprawie 

transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczącego 

trwałych zanieczyszczeń organicznych *** 
Zalecenie: Giovanni La Via (A8-0001/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: przyjęcie gi + 624, 21, 34 

 

 

 

4. Porozumienie o współpracy między Eurojustem a Ukrainą * 
Sprawozdanie: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0007/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 555, 67, 61 

 

 

5. Porozumienie o współpracy między Eurojustem a Czarnogórą * 
Sprawozdanie: Nathalie Griesbeck (A8-0008/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 567, 58, 63 
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6. Wniosek o uchylenie immunitetu Roberta Jarosława Iwaszkiewicza 

Sprawozdanie: Kostas Chrysogonos (A8-0015/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: projekt decyzji  +  

 

 

7. Wniosek o uchylenie immunitetu Roberta Jarosława Iwaszkiewicza 

Sprawozdanie: Kostas Chrysogonos (A8-0016/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: projekt decyzji  +  

 

 

8. Wniosek o uchylenie immunitetu Floriana Philippota 

Sprawozdanie: Laura Ferrara (A8-0014/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: projekt decyzji  +  

 

 

9. Utworzenie europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w 

zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej ***I 

Sprawozdanie: Georgi Pirinski (A8-0172/2015) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Cały tekst – 

głosowanie łączne nr 1 

62oc komisja  +  

Głosowanie łączne nr 

2 

1-61 komisja  ↓  

Art. 9 64s EFDD gi - 80, 608, 5 

62oc komisja  +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Po art. 11 63 EFDD gi - 79, 609, 7 

Głosowanie: wniosek Komisji  +  

Głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 619, 69, 7 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFDD: poprawki 63, 64 
 

 

10. Śródokresowy przegląd unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej 
Sprawozdanie: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 11 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 425, 263, 10 

3 +  

Ust. 25 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 29 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 31 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 40 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 41 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 42 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 58 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 422, 252, 27 

3 +  

Ust. 71 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 72 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 78 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 357, 339, 1 

Ust. 80 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 370, 305, 22 

Po ust. 80 2 ENF  -  

Ust. 81 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 647, 44, 11 

2/gi + 478, 211, 11 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 82 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 469, 201, 25 

Ust. 88 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 347, 298, 49 

Po ust. 90 3 ENF  -  

Po motywie A 1 ENF  -  

Głosowanie: rezolucja (cały tekst) gi + 592, 52, 45 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ECR: ust. 80 (druga część), 81, 82, 88 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: ust. 25, 29, 41, 42, 72, 82, 88 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

ust. 11 

część pierwsza „wzywa Komisję do zwiększenia roli, jaką odgrywają różnorodność biologiczna i 

ekosystemy w sprawach gospodarczych w celu przejścia na zieloną gospodarkę” 

 

część druga „oraz apeluje do Komisji o zwiększenie środków podejmowanych na rzecz 

zazieleniania europejskiego semestru;” 

część trzecia „podkreśla, że różnorodność biologiczna podlega ogólnej odpowiedzialności 

społecznej, która nie może opierać się wyłącznie na wydatkach publicznych;” 

 
ust. 31 

część pierwsza „wzywa państwa członkowskie do priorytetowego traktowania celu na rok 2020, 

jakim jest regeneracja 15% naruszonych ekosystemów, i do wykorzystania środków 

dostępnych w ramach wieloletnich ram finansowych;” 

część druga „wzywa Komisję do przedstawienia wytycznych dotyczących sposobu 

wykorzystywania takich środków do regeneracji naruszonych ekosystemów i 

ogólnie do ochrony różnorodności biologicznej;” 

 

 
ust. 40 

część pierwsza „podkreśla, że obszary proekologiczne powinny być z zasady obszarami ochrony i 

promocji procesów agroekologicznych, takich jak zapylanie i ochrona gleby;” 

część druga „zwraca się do Komisji o opublikowanie danych dotyczących liczby państw 

członkowskich, które zezwalają na stosowanie pestycydów i nawozów na tych 

obszarach proekologicznych od czasu wejścia w życie rozporządzenia (UE) nr 

1307/2013;” 
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ust. 58 

część pierwsza „wzywa Komisję i państwa członkowskie do stopniowego wycofania (…) dotacji 

szkodliwych dla środowiska naturalnego;” 

część druga „do 2020 r.”, „i dopilnowanie, by do 2016 r. zakończono oceny takich dotacji oraz 

włączono do odpowiednich obszarów unijnej polityki sektorowej wymogi 

sprawozdawcze;” 

 

część trzecia „nalega na Komisję i państwa członkowskie, aby w pełni poparły i ułatwiły proces 

przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym;” 

 
ust. 71 

część pierwsza „postrzega utratę różnorodności biologicznej poza chronionymi obszarami 

przyrodniczymi jako lukę w strategii; zachęca Komisję i państwa członkowskie do 

gromadzenia informacji o tych siedliskach i gatunkach;” 

 

część druga „oraz do opracowania odpowiednich ram, które (…) będą zapobiegać rozdrobnieniu 

siedlisk oraz utracie netto różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych;” 

 

część trzecia „w drodze współpracy z władzami lokalnymi i społeczeństwem obywatelskim;” 

 
ust. 78 

część pierwsza „ubolewa, że unijne prawo środowiskowe nie podlega spójnym i skutecznym 

kontrolom środowiskowym i nadzorowi środowiskowemu, mającym na celu 

wykrywanie naruszeń prawa środowiskowego w różnych sektorach i 

przeciwdziałanie im, w tym w odniesieniu do chronionych obszarów ochrony 

przyrody; z zadowoleniem przyjmuje prace przygotowawcze podjęte w związku z 

unijnymi ramami kontroli środowiskowych;” 

część druga „i wzywa Komisję do niezwłocznego przedstawienia wniosku ustawodawczego;” 

 
ust. 81 

część pierwsza „z zaniepokojeniem zwraca uwagę na coraz większą liczbę dowodów naukowych 

potwierdzających negatywny wpływ, jaki pestycydy neonikotynoidowe mogą 

wywierać na podstawowe usługi, takie jak zapylanie i naturalne metody kontroli 

szkodników;” 

część druga „wzywa w związku z tym Komisję do utrzymania zakazu stosowania 

neonikotynoidów;” 

 
ECR, PPE 

ust. 80 

część pierwsza „wzywa Komisję i państwa członkowskie do niezwłocznego podjęcia – w oparciu o 

strategie polityczne już realizowane w państwach członkowskich – europejskiej 

inicjatywy dotyczącej owadów zapylających, ze zwróceniem szczególnej uwagi na 

odporność roślin na szkodniki, która ma wpływ na pszczoły i inne owady 

zapylające,” 

 

część druga „a także do przedstawienia bez dalszej zwłoki wniosków w sprawie dyrektywy 

ramowej dotyczącej gleby, dyrektywy w sprawie dostępu do wymiaru 

sprawiedliwości oraz zmienionych ram prawnych UE dotyczących kontroli 

środowiskowych;” 

 


