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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. Sytuacja w zakresie praw człowieka na Krymie, w szczególności sytuacja Tatarów 

krymskich 

Projekty rezolucji: B8-0173/2016, B8-0190/2016, B8-0182/2016, B8-0183/2016, B8-0184/2016, B8-

0186/2016, B8-0188/2016  

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0173/2016  

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

Ust. 7 ust. pierwotny 

tekst 

 + z poprawką ustną 

Ust. 16 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 17 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Głosowanie: rezolucja (cały tekst) gi + 472, 79, 33 

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0173/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0182/2016  ECR  ↓  

B8-0183/2016  EFDD  ↓  

B8-0184/2016  S&D  ↓  

B8-0186/2016  PPE  ↓  

B8-0188/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0190/2016  ALDE  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

PPE: głosowanie końcowe 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ECR: ust. 16, 17 
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Różne 

Andrej Plenković przedstawił poprawkę ustną po ust. 7 wspólnego projektu rezolucji RC-B8-

0173/2016: 

„7. wzywa władze Federacji Rosyjskiej i faktyczne władze Krymu, które wiąże międzynarodowe 

prawo humanitarne i międzynarodowe prawo dotyczące praw człowieka, by zapewniły nieograniczone 

prawo wjazdu na półwysep międzynarodowym instytucjom i niezależnym ekspertom OBWE, ONZ i 

Rady Europy, a także wszelkim organizacjom pozarządowym występującym w obronie praw 

człowieka lub mediom chcącym odwiedzić Krym oraz ocenić panującą na nim sytuację i przedstawić 

informacje na ten temat; wzywa Radę i ESDZ, by w tej kwestii wywierały nacisk na Rosję; z 

zadowoleniem przyjmuje decyzję sekretarza generalnego Rady Europy o wysłaniu na Krym 

specjalnego przedstawiciela ds. praw człowieka, gdyż była to pierwsza tego rodzaju wizyta od czasu 

aneksji półwyspu przez Rosję i oczekuje się, że przyniesie ona świeżą ocenę sytuacji na miejscu; 

oczekuje przedstawienia wyników tej wizyty; podkreśla, że jakakolwiek obecność przedstawicieli 

społeczności międzynarodowej na miejscu powinna być skoordynowana z Ukrainą;” 
 

 

2. Bahrajn: sprawa Mohammeda Ramadana 

Projekty rezolucji: B8-0174/2016, B8-0192/2016, B8-0194/2016, B8-0195/2016, B8-0196/2016, B8-

0197/2016, B8-0198/2016  

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-B8-0174/2016  

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

Ust. 3 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw A ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Po motywie L 1 GUE/NGL  -  

Motyw O ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Głosowanie: rezolucja (cały tekst)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0174/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0192/2016  EFDD  ↓  

B8-0194/2016  S&D  ↓  

B8-0195/2016  PPE  ↓  

B8-0196/2016  ECR  ↓  

B8-0197/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0198/2016  ALDE  ↓  

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

GUE/NGL: motyw A 

PPE: ust. 3, motyw O 
 

Różne 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0174/2016 podpisała także Mara Bizzotto. 
 

 

3. Sprawa zaginionych wydawców książek w Hongkongu 

Projekty rezolucji: B8-0175/2016, B8-0176/2016, B8-0189/2016, B8-0191/2016, B8-0185/2016, B8-
0187/2016, B8-0193/2016  

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 



P8_PV(2016)02-04(VOT)_PL.doc  5   PE 576.684_ 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0175/2016  

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

Po ust. 7 1 GUE/NGL gi - 278, 322, 11 

Głosowanie: rezolucja (cały tekst)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0175/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0176/2016  EFDD  ↓  

B8-0185/2016  S&D  ↓  

B8-0187/2016  PPE  ↓  

B8-0189/2016  ECR  ↓  

B8-0191/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0193/2016  ALDE  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL: poprawka 1 
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4. Sprawozdanie z postępów Serbii w 2015 r. 

Projekt rezolucji: B8-0166/2016 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-0166/2016  

(komisja AFET) 

Ust. 1 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 7 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 12 2 Verts/ALE gi + 291, 233, 97 

Ust. 18 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 21 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 23 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 27 1 ALDE  +  

Po ust. 27 3 Verts/ALE  +  

Ust. 30 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Głosowanie: rezolucja (cały tekst) gi + 498, 66, 70 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

Verts/ALE: poprawka 2 

ENF, ECR: głosowanie końcowe 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ENF: ust. 1, 7, 18, 21, 23 
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Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

ust. 30 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „4 000” i „które obecnie zanieczyszczają serbską 

ziemię, doskwierając jej mieszkańcom” 

część druga te słowa 

 
ECR: 

ust. 18 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „wyraża zadowolenie z powodu pomyślnego 

przeprowadzenia parady równości w dniu 20 września 2015 r.; podkreśla jednak, że 

dyskryminacja i przemoc wobec osób LGBTI wciąż jest przedmiotem 

zaniepokojenia; w związku z tym zachęca rząd, by zastosował się do zalecenia 

CM/Rec(2010)5 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich;” 

część druga te słowa 
 

 

5. Proces integracji Kosowa z Unią Europejską 

Projekty rezolucji: B8-0167/2016 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-0167/2016  

(komisja AFET) 

Ust. 4 1 ALDE  +  

Ust. 6 ust. pierwotny 

tekst 

 + z poprawką ustną 

Ust. 8 4 GUE/NGL  -  

Ust. 10 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 14 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 17 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 20 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 23 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 26 2 PPE gi + 331, 250, 58 

Po ust. 26 7 Verts/ALE  +  

Ust. 36 6 Verts/ALE  +  

Umocowanie 2 3 GUE/NGL ge - 131, 450, 54 

Motyw B 5 Verts/ALE  +  

Głosowanie: rezolucja (cały tekst) gi + 403, 130, 104 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ENF: głosowanie końcowe 

PPE: poprawka 2 

ECR: głosowanie końcowe 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ENF: 10, 14, 17, 20, 23 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ECR: 

ust. 10 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „wzywa Komisję do zintensyfikowania prac nad 

liberalizacją reżimu wizowego obowiązującego Kosowo; est gotów poprzeć ruch 

bezwizowy dla Kosowa i wzywa Radę, by również go poparła, gdy tylko Komisja w 

odpowiednim czasie uzna, że wszystkie kryteria techniczne zostały spełnione;” oraz 

„wzywa wszystkie instytucje UE, zwłaszcza Komisję, by przyspieszyły liberalizację 

reżimu wizowego obowiązującego Kosowo, a także wzywa władze Kosowa, by 

wypełniły swoje zobowiązania i wprowadziły pozostałe kryteria z myślą o tym, by 

w 2016 r. objąć Kosowo ruchem bezwizowym, umożliwiając obywatelom Kosowa 

zbliżenie z UE;” 

część druga „wzywa Komisję do zintensyfikowania prac nad liberalizacją reżimu wizowego 

obowiązującego Kosowo; jest gotów poprzeć ruch bezwizowy dla Kosowa i wzywa 

Radę, by również go poparła, gdy tylko Komisja w odpowiednim czasie uzna, że 

wszystkie kryteria techniczne zostały spełnione;” 

część trzecia „wzywa wszystkie instytucje UE, zwłaszcza Komisję, by przyspieszyły liberalizację 

reżimu wizowego obowiązującego Kosowo, a także wzywa władze Kosowa, by 

wypełniły swoje zobowiązania i wprowadziły pozostałe kryteria z myślą o tym, by 

w 2016 r. objąć Kosowo ruchem bezwizowym, umożliwiając obywatelom Kosowa 

zbliżenie z UE;” 
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ust. 14 

część pierwsza „ponadto z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie w maju 2015 r. ustawy w sprawie 

ochrony przed dyskryminacją oraz przyznanie rzecznikowi praw obywatelskich 

mandatu do działania w charakterze organu ds. równości; w dalszym ciągu ubolewa 

nad niskim poziomem rozpatrywania i badania spraw dotyczących mowy 

nienawiści, zwłaszcza skierowanej przeciwko społecznościom LGBTI i 

mniejszościowym;” 

część druga „zachęca grupę ds. doradztwa i koordynacji działań na rzecz praw społeczności 

LGBTI, aby aktywnie śledziła te sprawy i obawy;” 
 

Różne 

Ulrike Lunacek złożyła następującą poprawkę ustną do ust. 6: 

 

„6.  odnotowuje decyzję Trybunału Konstytucyjnego dotyczącą utworzenia Związku Gmin Serbskich; 

wzywa do poszanowania praworządności, ubolewa, że siły opozycji nie wykorzystały tego okresu 

zawieszenia do wznowienia dialogu parlamentarnego, i zachęca wszystkie siły polityczne do podjęcia 

konstruktywnych działań w interesie swojego kraju, jego instytucji demokratycznych i obywateli; 

uważa, że pełne poszanowanie zasad demokracji, dialog polityczny i niezakłócone prace 

parlamentarne mają zasadnicze znaczenie dla wdrażania wszystkich aspektów programu reform 

Kosowa; zdecydowanie potępia przypadki agresywnego blokowania w Zgromadzeniu, wzywa do 

zapobiegania dalszym gwałtownym protestom w Zgromadzeniu, a także podkreśla, że Zgromadzenie 

powinno stanowić miejsce, w którym wybrani posłowie spotykają się i dyskutują przy zachowaniu 

pełnego szacunku dla tej instytucji; podkreśla, że rząd powinien szanować rezolucje i decyzje 

parlamentu, a także powinien składać mu sprawozdanie przed podjęciem decyzji o podpisaniu 

porozumień z innymi państwami, zgodnie z wymogiem organu prawodawczego; w związku z tym z 

zadowoleniem przyjmuje starannie przygotowany wniosek z dnia 20 listopada 2015 r. przedstawiony 

przez dwóch kosowskich posłów, z których jeden reprezentuje koalicję rządząca, a drugi opozycję; 

wzywa wszystkie podmioty polityczne do wznowienia dialogu politycznego w celu przełamania 

impasu i znalezienia praktycznego rozwiązania umożliwiającego przywrócenie normalnego 

funkcjonowania Zgromadzenia Kosowa; zwraca się do wszystkich przywódców Kosowa o nadanie tej 

kwestii najwyższego znaczenia i o podjęcie odpowiedzialnych działań, mając na uwadze, że 

Zgromadzenie jest wybierane przez ludność Kosowa i dla niej; wyraża głębokie zaniepokojenie 

powtarzającymi się aktami przemocy i wzywa organy ścigania do wywiązywania się ze swoich 

obowiązków w sposób zgodny z zasadami procedur prawnych; z zaniepokojeniem odnotowuje 

wydarzenia, które doprowadziły do aresztowania kilku posłów, i wzywa do przeprowadzenia 

dochodzenia w sprawie ewentualnych nadużyć władzy w związku z aresztowaniami; wzywa 

Zgromadzenie Kosowa do wyjaśnienia zasad dotyczących uchylania immunitetów jego członków; 

odnotowuje wystosowany przez rzecznika praw obywatelskich do prokuratury krajowej w Prisztinie 

wniosek o wszczęcie dochodzenia w sprawie interwencji policji dnia 28 listopada 2015 r.; 
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6. Sytuacja w Libii 

Projekty rezolucji: B8-0146/2016, B8-0181/2016, B8-0169/2016, B8-0170/2016, B8-0177/2016, B8-
0178/2016, B8-0179/2016, B8-0180/2016  

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0146/2016  

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

Po ust. 1 4 GUE/NGL  -  

Ust. 5 8 EFDD  -  

Ust. 6 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 506, 123, 12 

Ust. 11 5 GUE/NGL  -  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 489, 132, 16 

2/gi + 422, 176, 31 

Ust. 12 6 GUE/NGL  -  

ust. pierwotny 

tekst 

gi + 477, 131, 32 

Po ust. 13 1 ENF gi - 169, 432, 34 

Po ust. 15 9 EFDD  -  

Motyw A ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Motyw B 2 GUE/NGL  -  

Po motywie B 3 GUE/NGL  -  

Po motywie K 7 EFDD  -  

Po motywie O 10 EFDD  -  

Głosowanie: rezolucja (cały tekst) gi + 478, 81, 81 

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0146/2016  ECR  ↓  

B8-0169/2016  ALDE  ↓  

B8-0170/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0177/2016  PPE  ↓  

B8-0178/2016  S&D  ↓  

B8-0179/2016  ENF  ↓  

B8-0180/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0181/2016  EFDD  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ECR: ust. 11 

EFDD: ust. 12 

ENF: poprawka 1, głosowanie końcowe 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

Verts/ALE: ust. 12 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

EFDD: 

ust. 6 

część pierwsza „potępia przeprowadzone przez Daisz destabilizujące ataki terrorystyczne 

wymierzone w Libijczyków, w tym mniejszości, jak również w infrastrukturę 

naftową w Sidrze i Ras al-Unuf oraz wszelkie próby zakłócenia procesu stabilizacji 

w kraju;” 

część druga „wzywa koalicję międzynarodową do zajęcia się problemem rosnącej obecności 

Daiszu w Libii, która to obecność destabilizuje kraj i stanowi zagrożenie nie tylko 

dla sąsiadujących państw Sahelu i Afryki Subsaharyjskiej, lecz również dla UE;” 

 
ust. 11 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „NATO” 

część druga te słowa 
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Verts/ALE: 

motyw A 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „ruchów opozycyjnych” 

część druga te słowa 
 

Różne 

Projekt rezolucji B8-0180/2016 podpisała również Marie-Christine Vergiat (grupa GUE/NGL). 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0146/2016 podpisała również Alessia Maria Mosca (grupa S&D).  

Marlene Mizzi wycofała swój popis pod wspólnym projektem rezolucji (RC-B8-0146/2016). 
 

 

7. Regiony wyspiarskie 

Projekt rezolucji: B8-0165/2016 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-0165/2016  

(komisja REGI) 

Ust. 3 11 PPE  +  

Ust. 5 12 PPE  +  

Po ust. 5 1 GUE/NGL gi + 495, 119, 25 

Ust. 10 3 ECR ge + 341, 249, 47 

Ust. 12 4 ECR  -  

Ust. 13 5 ECR  -  

Ust. 16 6s ECR  -  

Motyw A 7 PPE  +  

Motyw E 8 PPE  +  

Motyw F 9 PPE  +  

Motyw H 2 ECR  +  

Motyw J 10 PPE  +  

Głosowanie: rezolucja (cały tekst)  +  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL: poprawka 1 
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8. Rola władz lokalnych i regionalnych w europejskich funduszach strukturalnych i 

inwestycyjnych 

Projekt rezolucji: B8-0171/2016 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-0171/2016  

(komisja REGI) 

Ust. 2 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Głosowanie: rezolucja (cały tekst)  +  

 

Wnioski o głosowanie podzielone 

Verts/ALE: 

ust. 2 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „że jakiekolwiek przeprogramowanie europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych powinno się odbywać zgodnie z 

postanowieniami rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów i” 

część druga te słowa 
 

 

9. Systematyczne masowe mordy ISIS na mniejszościach religijnych 

Projekty rezolucji: B8-0154/2016, B8-0156/2016, B8-0157/2016, B8-0159/2016, B8-0161/2016, B8-
0162/2016, B8-0149/2016 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0149/2016  

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

Ust. 3 1 GUE/NGL  -  

Ust. 10 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 470, 131, 26 

Ust. 14 2 GUE/NGL  -  

Głosowanie: rezolucja (cały tekst)  +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0149/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0154/2016  ECR  ↓  

B8-0156/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0157/2016  ALDE  ↓  

B8-0159/2016  S&D  ↓  

B8-0161/2016  PPE  ↓  

B8-0162/2016  EFDD  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ECR: ust. 10 
 

Różne 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0149/2016 i projekt rezolucji B8-0154/2016 podpisał również Bas 

Belder (grupa ECR). 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0149/2016 podpisali również Alessia Maria Mosca (grupa S&D), 

Mara Bizzotto i Mario Borghezio. 

Projekt rezolucji B8-0161/2016 podpisała również Marijana Petir (grupa PPE). 
 


