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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. Upoważnienie Austrii do podpisania i ratyfikowania oraz Malty do 

przystąpienia do Konwencji haskiej z dnia 15 listopada 1965 r. *** 

Zalecenie: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: wyrażenie zgody gi + 566, 14, 65 

 

 

 

2. Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką San Marino 

ustanawiająca środki dotyczące opodatkowania dochodów z oszczędności w formie 

wypłacanych odsetek * 

Sprawozdanie: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 607, 22, 18 

 

 

3. Przystąpienie Chorwacji do Konwencji w sprawie ochrony interesów 

finansowych Unii * 

Sprawozdanie: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 599, 26, 26 

 

 

4. Europejska sieć służb zatrudnienia, dostęp pracowników do usług w zakresie 

mobilności oraz dalsza integracja rynków pracy ***I 

Sprawozdanie: Heinz K. Becker (A8-0224/2015) 

Przedmiot Popr. 

nr 

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

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Całość tekstu – 

głosowanie łączne nr 1 

177oc komisja  +  

Głosowanie łączne nr 

2 

1-176 komisja  ↓  

Po art. 13 181= 

183= 

EFDD, ENF gi - 77, 567, 6 

Art. 14 ust. 1, 

wprowadzenie 

178 EFDD gi - 62, 580, 6 

Art. 14 ust. 1 lit. a) 

(art. 17 ust. 1 lit. a) w 

popr. 177) 

179s EFDD gi - 56, 581, 9 

177oc komisja  +  

Art. 16 (art. 19 w popr. 

177) 

180s EFDD gi - 58, 586, 5 

177oc komisja  +  

Po motywie 13 182 ENF  -  

Głosowanie: wniosek Komisji  +  

Głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 576, 56, 21 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFDD: popr. 178, 179, 180, 181 

ENF: popr. 181, 183 
 

 

5. Wprowadzenie nadzwyczajnych autonomicznych środków handlowych dla 

Republiki Tunezyjskiej ***I 

Sprawozdanie: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

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

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Propozycja odrzucenia 

wniosku Komisji 

16 ponad 40 

posłów 

gi - 114, 528, 9 

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie łączne 

1-3 komisja  +  

Art. 1 ust. 1 13 ponad 40 

posłów 

ge - 175, 455, 17 

5= 

12= 

EFDD 

ponad 40 

posłów 

gi + 432, 176, 43 

Art. 2 ust. 1 6 EFDD  -  

Art. 4 ust. 1 7= 

14= 

EFDD 

ponad 40 

posłów 

gi - 188, 434, 29 

Art. 5 ust. 1 8 EFDD  -  

Po art. 5 17 GUE/NGL  -  

4 komisja  +  

Art. 6, po ust. 1 9 EFDD  -  

Art. 7 ust. 2 10 EFDD gi - 92, 513, 47 

Motyw 9 11= 

15= 

ponad 40 

posłów  

PPE 

ge + 424, 191, 34 

Głosowanie: wniosek Komisji gi + 475, 126, 35 

Głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi odroczenie głosowania  

(art. 61 ust. 2 Regulaminu) 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFDD: popr. 5, 7, 10, 16 

ENF: popr. 16, wniosek Komisji 
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6. Uruchomienie środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do 

Globalizacji (wniosek Belgii – EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass) 

Sprawozdanie: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016) (wymagana większość kwalifikowana i 3/5 
oddanych głosów) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: rezolucja (całość 

tekstu) 

gi + 558, 83, 4 

 

 

 

7. Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna 

analiza wzrostu gospodarczego na rok 2016 

Sprawozdanie: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 1 6 ALDE gi - 136, 469, 45 

ust.  pierwotny 

tekst 

go +  

Po ust. 1 4 Verts/ALE gi - 148, 483, 17 

Ust. 2 25 GUE/NGL  -  

Po ust. 2 5 Verts/ALE gi - 91, 538, 18 

Ust. 3 26 GUE/NGL  -  

Ust. 5 27 GUE/NGL  -  

Ust. 7 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Po ust. 7 12 EFDD gi - 160, 461, 23 

Ust. 8 7 ALDE gi - 138, 481, 30 

28 GUE/NGL  -  

Ust. 9 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 10 13 EFDD gi - 68, 561, 22 

ust.  pierwotny gp   
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

tekst 
1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

Po ust. 10 14 EFDD  -  

Ust. 11 15 EFDD gi - 121, 496, 32 

Ust. 12 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Po ust. 13 29 GUE/NGL  -  

Ust. 15 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 16 8 ALDE gi - 167, 460, 26 

16 EFDD gi - 177, 442, 27 

30 GUE/NGL gi - 148, 448, 41 

Ust. 18 31 GUE/NGL  -  

Ust. 19 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 20 32 GUE/NGL  -  

Po ust. 20 33 GUE/NGL gi - 115, 475, 54 

Ust. 21 34 GUE/NGL  -  

9 ALDE gi - 129, 495, 27 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 390, 205, 48 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Po ust. 21 3 Verts/ALE gi - 83, 506, 52 

Ust. 24 18 EFDD  -  

10 ALDE gi - 120, 505, 19 

ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 25 35 GUE/NGL  -  

Po ust. 25 19 EFDD gi - 123, 506, 21 

Ust. 26 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Po ust. 26 1 Verts/ALE gi - 122, 509, 18 

2 Verts/ALE gi - 78, 508, 57 

20 EFDD gi - 94, 510, 39 

Ust. 27 11 ALDE  -  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 28 36 GUE/NGL  -  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 457, 168, 24 

2/gi + 463, 161, 9 

3/gi + 462, 171, 7 

Po ust. 28 21 EFDD gi - 175, 464, 7 

Ust. 30 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 32 22 EFDD gi - 159, 473, 16 

ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Podtytuł przed ust. 33 37 GUE/NGL gi - 118, 516, 13 

Ust. 33 38 GUE/NGL gi - 111, 529, 8 

Ust. 34 39 GUE/NGL  -  

Ust. 35 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 36 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 37 40 GUE/NGL gi - 161, 470, 18 

Ust. 38 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 40 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 43 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 45 41 GUE/NGL  -  

Ust. 46 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 47 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 508, 98, 47 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 48 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 51 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw A 23 GUE/NGL  -  

Po motywie H 24 GUE/NGL  -  

Motyw I ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 395, 203, 50 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL: popr. 30, 33, 37, 38, 40 

EFDD: popr. 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22 

Verts/ALE: popr. 1, 2, 3, 4, 5 

ALDE: popr. 6, 7, 8, 9, 10 

ECR: ust. 21 (2. część) i 47 (2. część) 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

GUE/NGL: ust. 1, 7, 9, 12, 19, 24, 26, 27, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 46, 47, 48, 51, motyw I 

Verts/ALE: ust. 1 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

GUE/NGL: 

ust. 10 

część pierwsza „ma świadomość trwającego procesu zmniejszania udziału finansowania dłużnego w 

sektorze prywatnym; podkreśla, że wskaźnik inwestycji w Europie jest znacznie 

poniżej poziomu sprzed kryzysu;” 

część druga „w tym kontekście wskazuje na znaczenie szybkiego wdrożenia unii bankowej oraz 

reformy strukturalnej w sektorze bankowym,” 

część trzecia „a także znaczenie pobudzania inwestycji w akcje MŚP dzięki unii rynków 

kapitałowych;” 

część czwarta „wzywa do maksymalnego wykorzystywania EFIS i COSME w celu poprawy 

dostępu MŚP do finansowania; uważa, że większa przewidywalność regulacyjna na 

jednolitym rynku zwiększyłyby zaufanie inwestorów;” 

 
ust. 15 

część pierwsza „podkreśla znaczenie większej zasobooszczędności i efektywności energetycznej, 

osiąganej m.in. poprzez rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym;” 

część druga „podkreśla znaczenie dalszego rozwoju prawdziwej unii energetycznej w oparciu o 

solidarność, efektywność i różnorodność, pamiętając również o lokalnych źródłach 

energii, w tym energii odnawialnej; wzywa Komisję do uwzględnienia tych 

zagadnień w zaleceniach dla poszczególnych krajów, gdzie są one najbardziej istotne 

dla konkurencyjności i trwałego wzrostu gospodarczego;” 
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ust. 30 

część pierwsza „przypomina, że ustalanie wynagrodzeń to jeden z elementów niezależnych rokowań 

zbiorowych” 

część druga „oraz wzywa właściwe podmioty, by zadbały o odpowiedzialne i sprzyjające 

wzrostowi gospodarczemu kształtowanie wynagrodzeń, które powinny 

odzwierciedlać wzrost produktywności; w szczególności wzywa właściwe podmioty 

w państwach, w których występują deficyty na rachunkach obrotów bieżących lub 

rachunki są prawie zrównoważone, by kontynuowały działania na rzecz zwiększenia 

produktywności i utrzymania konkurencyjności; jednocześnie wzywa właściwe 

podmioty w państwach z wysoką nadwyżką, by wykorzystały nadwyżki 

oszczędności na wsparcie popytu wewnętrznego i inwestycji;” 

 
ECR: 

ust. 21 

część pierwsza „domaga się wdrożenia paktu stabilności i wzrostu” 

część druga „przy pełnym wykorzystaniu istniejących w nim klauzul elastyczności, zgodnie z 

komunikatem Komisji z dnia 13 stycznia 2015 r. (COM(2015)0012), m.in. w celu 

wsparcia większych inwestycji i reform strukturalnych oraz uporania się z 

zagrożeniami dla bezpieczeństwa i napływem uchodźców;” 

 
ust. 47 

część pierwsza „ponownie podkreśla potrzebę stworzenia ram podatkowych sprzyjających 

opracowywaniu zrównoważonej polityki i zgodnych z zasadą „zanieczyszczający 

płaci”, a tym samym odpowiedniego ożywienia inwestycji w efektywne 

gospodarowanie zasobami, modernizację procesów produkcji i wytwarzanie 

trwalszych i łatwiejszych do naprawienia produktów;” 

część druga „przypomina o potrzebie odejścia od szkodliwych dla środowiska dotacji, w tym 

paliw kopalnych, oraz przejścia z opodatkowania pracy na podatek ekologiczny;” 

 
Verts/ALE: 

ust. 27 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „zauważa, że dla wielu państw członkowskich oznacza 

to kontynuację sprzyjającej wzrostowi konsolidacji budżetowej; odnotowuje 

ponadto” 

część druga te słowa 

 
ust. 28 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „pomyślna” i „zdaje sobie sprawę, że nadwyżka na 

rachunku obrotów bieżących niektórych państw członkowskich idzie w parze z 

pozytywnym efektem mnożnikowym w całym łańcuchu wartości, co może przynieść 

wielorakie korzyści innym państwom członkowskim;” 

część druga „pomyślna” 

część trzecia „zdaje sobie sprawę, że nadwyżka na rachunku obrotów bieżących niektórych 

państw członkowskich idzie w parze z pozytywnym efektem mnożnikowym w 

całym łańcuchu wartości, co może przynieść wielorakie korzyści innym państwom 

członkowskim;” 
 

Różne 

Poprawka 17 została wycofana. 

João Pimenta Lopes (grupa GUE/NGL) wycofał swój podpis złożony pod poprawką 25. 

Dimitrios Papadimoulis (grupa GUE/NGL) jest również sygnatariuszem poprawki 35. 
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8. Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie 

i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2016 r. 

Sprawozdanie: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 2 1 GUE/NGL  -  

ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 3 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 448, 170, 22 

Ust. 6 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 14 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5/gi + 522, 103, 18 

Ust. 16 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 17 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 303, 272, 64 

Ust. 19 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 485, 116, 38 

Ust. 20 2 GUE/NGL  -  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 478, 136, 30 



P8_PV(2016)02-25(VOT)_PL.doc 12 PE 578.054 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 22 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 198, 379, 68 

Ust. 25 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 27 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 29 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 390, 235, 16 

Ust. 34 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 39 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 41 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/ge + 432, 210, 1 

2 -  

Ust. 42 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 464, 174, 4 

2 +  

Ust. 43 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 52 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 53 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2 +  

Ust. 58 3 GUE/NGL  -  

Ust. 59 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 62 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 357, 245, 42 

Ust. 63 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 402, 180, 51 

Ust. 64 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 469, 121, 46 

2/gi + 443, 169, 11 

3/gi + 456, 154, 26 

4/gi + 510, 119, 5 

Ust. 69 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 70 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 450, 182, 2 

Motyw A ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 458, 180, 0 

Motyw I ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 404, 201, 35 
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Wnioski o głosowanie imienne 

EFDD: ust. 3, 14 (5. część), 20 (2. część), 42 (1. część), 63, 64, 70 

ALDE: ust. 19, 64 (3. część) 

S&D: ust. 62 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: ust. 17, 41, 62 

GUE/NGL: ust. 2, 34, 39, 52, 63 

ALDE: ust. 27, 62 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

EFDD: 

ust. 16 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „skutecznej konsolidacji budżetowej” 

część druga te słowa 

 
ust. 20 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „zauważa, że część państw członkowskich 

przeprowadziło reformy i uzyskało widoczne pozytywne efekty, np. w postaci 

wzrostu wskaźnika zatrudnienia, ale” 

część druga te słowa 

 
ust. 42 

część pierwsza „z zadowoleniem ustanowienie EFIS w pierwszym roku jego wdrażania oraz jego 

rolę polegającą na wspieraniu najlepszych projektów na szczeblu europejskim;” 

część druga „apeluje do Komisji o zapewnienie, że EFIS umożliwi państwom członkowskim i 

ich regionom lepszą konwergencję społeczną i gospodarczą w ramach UE i że 

wszystkie państwa członkowskie skorzystają z możliwości przystąpienia do tego 

funduszu zgodnie z celami polityki spójności; wzywa Komisję, aby monitorowała i 

kontrolowała inwestycje w ramach EFIS; jest zdania, że należy opublikować 

sprawozdanie zawierające wyniki audytu i pomiaru skutków gospodarczych i 

społecznych danych inwestycji w ujęciu realnym;” 

 
PPE: 

ust. 22 

część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji dotyczącą inwestowania w kapitał 

ludzki w celu przywrócenia wyższych poziomów zatrudnienia i zrównoważonego 

wzrostu, ale jest skrajnie zaniepokojony faktem, że wydatki publiczne na edukację 

spadły od 2010 r. o 3,2 %, a w ostatnim roku, na który dostępne są dane liczbowe 

(2013), spadek odnotowano w 11 państwach członkowskich;” 

część druga „podkreśla, że skuteczne reformy powinny koncentrować się na programach 

nauczania i sektorze publicznym;” 
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GUE/NGL: 

motyw A 

część pierwsza „mając na uwadze, że od drugiej połowy 2013 r. stopa bezrobocia powoli się 

zmniejsza, jednak nie na tyle, aby ograniczyć bezrobocie i ubóstwo, pomimo 

podjęcia pewnych korzystnych działań makroekonomicznych oraz reform 

strukturalnych; mając na uwadze, że w wielu państwach członkowskich bezrobocie 

wciąż jest zbyt wysokie, gdyż obecnie dotyka 9,9 % aktywnych obywateli, tj. 23 

mln Europejczyków, z których połowa to osoby długotrwale bezrobotne, a w strefie 

euro ponad 10 %, czyli nadal znacznie powyżej poziomów z 2008 r.; mając na 

uwadze, że podkreśla to podstawowe znaczenie uwzględnienia specjalnych 

okoliczności makroekonomicznych” 

część druga „i potrzebę dalszych społecznie sprawiedliwych reform strukturalnych, których 

skutki społeczne należy ocenić przed wejściem tych reform w życie;” 

 
ust. 6 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „w celu dostosowania się do zmian demograficznych w 

taki sposób, który umożliwi lepsze przystosowanie systemów edukacji i szkoleń w 

państwach członkowskich do potrzeb rynku pracy;” 

część druga te słowa 

 
ust. 25 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „ogólnej konkurencyjności, a jednocześnie zapewnić” 

oraz „wzywa państwa członkowskie do ograniczenia obciążeń administracyjnych 

wspierania przedsiębiorczości ludzi młodych;” 

część druga te słowa 

 
ust. 43 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „rozwoju kapitału ludzkiego lub większego 

zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu;” 

oraz „oczekiwanych rezultatów społecznych i gospodarczych” 

część druga te słowa 

 
ust. 59 

część pierwsza „wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania mobilności pracowników 

wszędzie wewnątrz UE jako sposobu stwarzania nowych możliwości zarówno dla 

pracowników, jak i dla przedsiębiorstw;” 

część druga „wzywa państwa członkowskie do stosowania i propagowania dostępnych 

europejskich narzędzi ułatwiających tę mobilność pracowników, w szczególności 

europejskiej sieci pracy EURES; w odniesieniu do regionów przygranicznych o 

naprawdę wysokiej mobilności pracowników zachęca państwa członkowskie do 

stworzenia transgranicznych partnerstw EURES, by pomóc pracownikom w 

realizacji ich projektów związanych z mobilnością;” 

 
ust. 69 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „na wszystkich etapach semestru;” „w związku z tym” 

oraz „ukierunkowane podejście wprowadzone w wyniku rocznej analizy wzrostu 

gospodarczego za rok 2015; zwraca jednak uwagę, że w wielu państwach 

członkowskich sytuacja pozostaje niestabilna na szczeblu krajowym;” 

część druga te słowa 
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ALDE: 

ust. 29 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „i rozważenia zastosowania korzystniejszego 

zróżnicowania stawek podatku w zależności od liczby dzieci w gospodarstwie 

domowym;” 

część druga te słowa 

 
ust. 41 

część pierwsza „podkreśla wysoką wartość społeczną i gospodarczą inwestycji w ochronę socjalną, 

w tym w usługi socjalne;” 

część druga „stwierdza, że takim inwestycjom socjalnym należy zapewnić większą elastyczność 

w procedurze dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej, zachęcając w 

ten sposób państwa członkowskie do inwestowania w usługi socjalne z myślą o 

dodatnim rozwoju społecznym i gospodarczym;” 

 
ust. 53 

część pierwsza „jest zaniepokojony faktem, że posiadanie miejsca pracy nie jest już samo w sobie 

gwarancją wyjścia z ubóstwa ani najlepszym narzędziem zapewnienia włączenia 

społecznego, skoro w 2014 r. zjawisko ubóstwa pracujących dotknęło 12,7 % osób 

w wieku produkcyjnym, co stanowi wzrost o 11 % w porównaniu z rokiem 2009; 

wzywa Komisję, by zaproponowała zintegrowaną strategię walki z ubóstwem w UE 

w celu podjęcia problemu wieloaspektowości ubóstwa we wszystkich grupach 

społecznych, zwłaszcza tych w najtrudniejszej sytuacji, a także by wspierała 

zintegrowane aktywne włączenie społeczne, którego podstawą są prawa do należytej 

ochrony socjalnej;” 

część druga „w związku z tym ponownie wzywa Komisję, by zaproponowała inicjatywę na rzecz 

wspierania wprowadzenia minimalnego dochodu w państwach członkowskich bez 

naruszania zasady pomocniczości;” 

 
motyw I 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „mając na uwadze, że takie praktyki wynikają z 

psychologicznych uprzedzeń do bezrobocia, a pracodawcy mogą postrzegać 

bezrobotnych i starszych wiekiem kandydatów jako mniej kompetentnych i mniej 

godnych zatrudnienia niż kandydaci pozostający w stosunku pracy;” 

część druga te słowa 

 
EFDD, GUE/NGL, ALDE 

ust. 14 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „zauważa, że UE jako całość, a także wiele państw 

członkowskich nadal musi stawiać czoła problemom strukturalnym wymagającym 

pilnego rozwiązania;” „wyraża zaniepokojenie z powodu społecznych skutków 

polityki korekt budżetowych, które koncentrują się na ograniczaniu wydatków, i”, 

„oraz społecznie i gospodarczo wyważonych reform strukturalnych” oraz „i 

odpowiedzialnej konsolidacji budżetowej (z uwzględnieniem zdolności obsługi 

zadłużenia, cyklu koniunkturalnego i luki inwestycyjnej)” 

część druga „zauważa, że UE jako całość, a także wiele państw członkowskich nadal musi 

stawiać czoła problemom strukturalnym wymagającym pilnego rozwiązania;” 

część trzecia „wyraża zaniepokojenie z powodu społecznych skutków polityki korekt 

budżetowych, które koncentrują się na ograniczaniu wydatków, i” 

część czwarta „oraz społecznie i gospodarczo wyważonych reform strukturalnych” 

część piąta „i odpowiedzialnej konsolidacji budżetowej (z uwzględnieniem zdolności obsługi 

zadłużenia, cyklu koniunkturalnego i luki inwestycyjnej)” 
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GUE/NGL, ALDE 

ust. 64 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem podpunktów a, b i c 

część druga podpunkt a 

część trzecia podpunkt b 

część czwarta podpunkt c 
 

 

9. Zarządzanie jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru 2016 

Sprawozdanie: Catherine Stihler (A8-0017/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 12 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 24 1 ponad 76 

posłów 

gi - 222, 370, 39 

Ust. 27 2 ponad 76 

posłów 

gi - 229, 353, 48 

Ust. 35 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 46 3 ponad 76 

posłów 

gi + 498, 94, 45 

ust. pierwotny 

tekst 

gi ↓  

Ust. 52 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 462, 166, 7 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

S&D: ust. 46, popr. 3 

Verts/ALE: ust. 46, popr. 1, 2, 3 
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Wnioski o głosowanie podzielone 

ECR: 

ust. 12 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „w tym organizacji pracodawców i związków 

zawodowych” 

część druga te słowa 

 
ust. 35 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „który powinien zostać wykorzystany z zachowaniem 

istniejących norm prawnych i standardów ochrony konsumentów oraz równych 

warunków działania;” 

część druga te słowa 

 
ust. 52 

część pierwsza „jest zdania, że należy wzmocnić organy nadzoru rynku na jednolitym rynku, lepiej 

połączyć je między sobą i zapewnić im odpowiedni personel, aby mogły sprostać 

aktualnym wyzwaniom, a w szczególności tym związanym z globalną konkurencją; 

apeluje do krajowych organów kontroli rynku o ściślejszą współpracę oraz wymianę 

informacji i najlepszych praktyk, aby skutecznie przeciwdziałać różnym formom 

nieuczciwej konkurencji na jednolitym rynku, m.in. znacznym ilościom produktów 

nielegalnych i nieprzepełniających norm, które powodują wysokie koszty po stronie 

przedsiębiorstw przestrzegających prawa, a także stanowią wysokie ryzyko dla 

konsumentów, zwłaszcza tych najbardziej narażonych na zagrożenia; wyraża 

zaniepokojenie opóźnieniem w przyjęciu przez Radę Unii Europejskiej pakietu 

dotyczącego bezpieczeństwa produktów i nadzoru rynku, co narusza bezpieczeństwo 

produktów w UE;” 

część druga „wzywa Radę do jego natychmiastowego przyjęcia;” 
 

 

 

10. Otwarcie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu UE-Tunezja 

Projekt rezolucji: B8-0255/2016 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-0255/2016  

(komisja INTA) 

Ust. 2 12 GUE/NGL  -  

Ust. 3 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 6 13 GUE/NGL  -  

Po ust. 6 14 GUE/NGL  -  

Po ust. 10 8 Verts/ALE  -  

15 GUE/NGL  -  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 11 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 13 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 16 4 S&D ge - 303, 311, 13 

16 GUE/NGL  -  

Ust. 17 5 S&D gp   

1/ge + 317, 286, 16 

2 -  

Po ust. 21 6 S&D  -  

Ust. 23 17 GUE/NGL  -  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 25 7 S&D ge - 297, 318, 19 

Ust. 29 1 EFDD  -  

Po ust. 42 9 Verts/ALE gp   

1 -  

2 ↓  

18 GUE/NGL  -  

Ust. 44 2 EFDD  -  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  



P8_PV(2016)02-25(VOT)_PL.doc 20 PE 578.054 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 46 3 EFDD gi - 144, 467, 20 

Ust. 50 10 Verts/ALE  -  

Ust. 57 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 58 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 59 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 545, 67, 20 

3 +  

Po motywie M 11 GUE/NGL  -  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 479, 123, 31 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFDD: popr. 3 

ENF: ust. 59 (2. część), głosowanie końcowe 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ECR: ust. 58 

ENF: ust. 3 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

EFDD: 

ust. 11 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „i asymetrycznej” 

część druga te słowa 

 
ust. 13 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „i asymetrycznie” 

część druga te słowa 
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S&D: 

ust. 23 

część pierwsza „gorąco zachęca Komisję i rząd tunezyjski do wdrożenia jasnego i precyzyjnego 

procesu włączania tunezyjskiego i europejskiego społeczeństwa obywatelskiego na 

wszystkich etapach negocjacji oraz do wykazania się innowacyjnością; w tym 

kontekście z zadowoleniem odnosi się do roli odegranej przez tunezyjskie 

społeczeństwo obywatelskie w pierwszej rundzie negocjacji i apeluje o prowadzenie 

konsultacji otwartych, przejrzystych i w większym stopniu uwzględniających 

różnorodność podmiotów, które składają się na tunezyjskie społeczeństwo 

obywatelskie” 

część druga „w oparciu o najlepsze praktyki wypracowane podczas innych podobnych 

negocjacji;” 

 
ust. 44 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „Unia Europejska i Tunezja mogą w olbrzymim stopniu 

skorzystać na lepszym wzajemnym dostępie do rynków rolnych oraz że” 

część druga te słowa 

 
popr. 9 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „istotnych czy procesowych” 

część druga te słowa 

 
ECR: 

popr. 5 

część pierwsza „wzywa jednak Unię Europejską, a także jej państwa członkowskie, EBI i EBOR do 

dalszego wspierania Tunezyjczyków oraz do intensyfikacji programów pomocy i 

wsparcia, w tym przez wprowadzenie nadzwyczajnych autonomicznych środków 

handlowych, aby wspomóc Tunezję w utrwaleniu procesu demokratyzacji; z 

zadowoleniem przyjmuje wdrożenie przez niektóre państwa członkowskie 

„partnerstw na rzecz transformacji Tunezji”; wzywa Unię Europejską do 

kontynuowania programu zmniejszania nierówności regionalnych w dziedzinie 

dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej w Tunezji;” 

część druga „ubolewa jednak, że Unia Europejska nie ma zamiaru podjąć działań służących 

zmniejszeniu części tunezyjskiego długu w znaczącej większości zaciągniętego w 

czasach byłego reżimu;” 

 
ust. 57 

część pierwsza „wzywa Komisję do zawarcia w tekście umowy klauzuli o prawach człowieka” 

część druga „na mocy której UE może jednostronnie zawiesić stosowanie umowy w przypadku 

łamania praw człowieka przez drugą stronę;” 

 
Verts/ALE, ENF: 

ust. 59 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „umowy o ułatwieniach wizowych” oraz „umowy o 

readmisji” 

część druga „umowy o ułatwieniach wizowych” 

część trzecia „umowy o readmisji” 
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11. Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2014 r. 

Sprawozdanie: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 5 1 Verts/ALE  +  

Ust. 7 4 GUE/NGL  -  

Ust. 10 5 GUE/NGL  -  

Ust. 11 6 GUE/NGL  -  

Ust. 17 7 GUE/NGL  -  

Ust. 22 8 GUE/NGL  -  

Ust. 23 9 GUE/NGL gp   

1 -  

2 -  

Ust. 26 2 Verts/ALE  +  

Po ust. 26 3 Verts/ALE  +  

Ust. 29 10s PPE ge - 231, 393, 4 

Ust. 31 11s PPE  -  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 526, 46, 55 

 

Wnioski o głosowanie podzielone 

S&D: 

popr. 9 

część pierwsza „wzywa Komisję i państwa członkowskie, by położyły kres praktyce lotów 

powrotnych, w tym lotów organizowanych przez Frontex, a także całej polityce 

wspólnych działań państw członkowskich dotyczących powrotów;” 

część druga „z zadowoleniem przyjmuje skierowane do Fronteksu wezwanie Rzecznika do 

stworzenia mechanizmu składania skarg indywidualnych dotyczących ewentualnych 

przypadków łamania praw podstawowych, przy zapewnieniu jak największych 

gwarancji prawnych; zwraca się do Rzecznika o bardziej dogłębne zbadanie tej 

sprawy w obecnej sytuacji stale rosnącej liczby uchodźców na granicach UE oraz 

zarzutów kierowanych pod adresem Fronteksu o naruszanie praw człowieka podczas 

operacji, mających na celu kontrolę sytuacji na granicach zewnętrznych Unii;” 
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12. Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za rok 2014 

Sprawozdanie: Notis Marias (A8-0012/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 6 6s ENF  -  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 315, 303, 4 

Po ust. 7 1 Verts/ALE  -  

Ust. 8 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Po ust. 10 2 Verts/ALE  -  

Ust. 11 7 ENF  -  

Po ust. 14 12 ponad 40 

posłów 

gi - 224, 370, 36 

Ust. 15 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3/ge + 321, 268, 29 

Ust. 18 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 307, 292, 22 

Ust. 20 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 25 akapit 1 9 ECR  -  

Po ust. 25 3 Verts/ALE  -  

Po ust. 32 10 ECR gi - 229, 387, 4 

Ust. 34 8 ENF  -  

11 S&D  -  

Po motywie C 4 ENF  -  

Motyw D 5 ENF  -  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 400, 169, 59 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

S&D: popr. 12 

ECR: popr. 10 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

Verts/ALE: 

ust. 6 

część pierwsza „uważa, że EBC wniesie wkład w realizację ogólnej polityki gospodarczej w Unii i 

osiągnięcie jej celów, zgodnie z art. 282 TFUE” 

część druga „jeżeli jego główne zadanie, jakim jest zapewnienie stabilności cen, nie zostanie 

zagrożone;” 

 
ust. 8 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „konsolidacji budżetowej” 

część druga te słowa 

 
ust. 18 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „bez uszczerbku dla jego głównego celu, jakim jest 

zapewnienie stabilności cen” 

część druga te słowa 

 
ust. 20 

część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje fakt, że EBC próbuje przybliżyć inflację do poziomu 

blisko, lecz poniżej 2 %, ponieważ może to również przyczynić się do sukcesu 

innych strategii politycznych UE oraz doprowadzić do zwiększenia 

konkurencyjności, wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Europie, o ile 

wdrażaniu tych strategii będą towarzyszyć ukierunkowane inwestycje, ambitne i 

zrównoważone pod względem społecznym reformy strukturalne” 

część druga „oraz konsolidacja budżetowa;” 
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Verts/ALE, ECR: 

ust. 15 

część pierwsza „wzywa państwa członkowskie strefy euro, które są objęte programem dostosowań 

makroekonomicznych, do przeprowadzenia – zgodnie z art. 7 ust. 9 rozporządzenia 

nr 472/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2013 r. – 

kompleksowej kontroli swoich finansów publicznych, między innymi w celu 

dokonania oceny przyczyn nadmiernego zadłużenia oraz ustalenia wszelkich 

ewentualnych nieprawidłowości;” 

część druga „podkreśla, że celem tej kontroli powinno być lepsze zrozumienie popełnionych w 

przeszłości błędów” 

część trzecia „aby nie rozpoczynać procesu restrukturyzacji zadłużenia ad hoc, który mógłby 

ponownie doprowadzić do kryzysu zadłużeniowego w niektórych państwach 

członkowskich;” 
 

 

13. Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu z Australią i 

Nową Zelandią 

Projekt rezolucji: B8-0250/2016 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-0250/2016  

(komisja INTA) 

Ust. 5 8 GUE/NGL gi - 135, 300, 180 

Ust. 6 9 GUE/NGL gi - 101, 459, 55 

Po ust. 6 2 ENF gi - 70, 506, 43 

Ust. 8 1 S&D gi + 479, 108, 28 

Po ust. 8 3 ENF gp   

1/gi - 84, 490, 44 

2/gi ↓  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 9 10 GUE/NGL gi - 157, 336, 119 

Ust. 11 11 GUE/NGL gi - 151, 310, 156 

Po ust. 11 12 GUE/NGL  -  

Motyw A 4 GUE/NGL gi - 123, 475, 18 

Motyw G ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw H 5 GUE/NGL  -  

Motyw K 6 GUE/NGL gi - 150, 459, 9 

Motyw M 7 GUE/NGL gi - 105, 454, 50 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 479, 123, 17 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

S&D: popr. 1 

PPE: popr. 2, 3, 4, 6, 8, 11, głosowanie końcowe 

GUE/NGL: popr. 7, 9, 10, 11 

ENF: popr. 2, 3, 4, głosowanie końcowe 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

GUE/NGL: motyw G 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ENF: 

popr. 3 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „i ewentualnego wykluczenia z negocjacji” 

część druga te słowa 
 

 

14. Wprowadzenie kompatybilnych systemów rejestracji zwierząt domowych we 

wszystkich państwach członkowskich 

Projekty rezolucji: B8-0252/2016, B8-0253/2016, B8-0254/2016, B8-0256/2016, B8-0251/2016 

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-B8-0251/2016  

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

Po ust. 4 4 GUE/NGL  -  

Po ust. 5 5 GUE/NGL  -  

Po motywie A 1 GUE/NGL  -  

Po motywie B 2 GUE/NGL  -  

Po motywie C 3 GUE/NGL  -  

Motyw G ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 289, 310, 5 

Motyw H ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0251/2016  ALDE  ↓  

B8-0252/2016  S&D  ↓  

B8-0253/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0254/2016  PPE, ECR  ↓  

B8-0256/2016  EFDD  ↓  

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ECR, S&D: motyw H 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ALDE: 

motyw G 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słowa „ogólnoeuropejskie” 

część druga to słowo 
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15. Sytuacja humanitarna w Jemenie 

Projekty rezolucji: B8-0147/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016, B8-
0160/2016, B8-0151/2016 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji złożony przez grupę polityczną 

B8-0147/2016  ECR  -  

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0151/2016  

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

Ust. 2 3 PPE ge + 304, 285, 15 

Ust. 6 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 552, 31, 18 

Po ust. 6 1 S&D, ALDE, 

Verts/ALE, 

EFDD, 

GUE/NGL 

gi + 359, 212, 31 

Motyw B 2 PPE ge + 434, 148, 19 

Motyw N ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 556, 33, 14 

2/gi + 353, 232, 23 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 449, 36, 78 

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0151/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0152/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0153/2016  ALDE  ↓  

B8-0155/2016  S&D  ↓  

B8-0158/2016  PPE  ↓  

B8-0160/2016  EFDD  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

Verts/ALE: ust. 6, motyw N, popr. 1, głosowanie końcowe 

ALDE: motyw N, popr. 1 
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Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

motyw N 

część pierwsza „mając na uwadze, że państwa członkowskie UE od początku wojny zezwalają na 

transfer broni i innego sprzętu do Arabii Saudyjskiej;” 

część druga „mając na uwadze, że takie transfery stanowią naruszenie postanowień wspólnego 

stanowiska 2008/944/WPZiB w sprawie kontroli wywozu broni, które wyraźnie 

wyklucza możliwość wydawania przez państwa członkowskie zezwoleń na wywóz 

broni, jeżeli istnieje wyraźne ryzyko, że technologia lub sprzęt wojskowy 

przeznaczony do wywozu będzie użyty do popełnienia poważnych naruszeń 

międzynarodowego prawa humanitarnego oraz do osłabienia pokoju, 

bezpieczeństwa i stabilności w regionie;” 
 

Różne 

Catherine Bearder (grupa ALDE) jest również sygnatariuszką wspólnego projektu rezolucji RC-B8-

0151/2016. 

 


