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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. Zdrowie zwierząt ***II 

Zalecenie do drugiego czytania: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016) (do odrzucenia stanowiska Rady 

wymagana jest większość kwalifikowana) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wniosek o odrzucenie 

stanowiska Rady 

1 EFDD gi - 78, 613, 13 

Stanowisko Rady Zatwierdzenie bez głosowania 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFDD: popr. 1 
 

 

2. Program pomocy na rzecz dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz 

mleka do placówek oświatowych ***I 

Sprawozdanie: Marc Tarabella (A8-0006/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Poprawki komisji 

przedm. właściwej - 

głosowanie łączne 

1 komisja  +  

głosowanie: wniosek Komisji  +  

głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 584, 94, 32 

 

 

 

3. Dostęp do rynku usług portowych i przejrzystość finansowa portów ***I 

Sprawozdanie: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

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

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wniosek o odrzucenie 

wniosku Komisji 

148 + 40 posłów gi - 243, 454, 12 

Poprawki komisji 

przedm. właściwej - 

głosowanie łączne 

1-40 

42-43 

45-47 

49-93 

95-96 

100 

102-

109 

115-

135 

komisja ge + 549, 151, 9 

Poprawki komisji 

przedm. właściwej - 

głosowanie podzielone 

41 komisja gi + 524, 180, 3 

98 komisja go +  

99 komisja go +  

Art. 1 ust. 1 lit. a 146 + 40 posłów gi - 222, 484, 4 

139 Verts/ALE gi - 194, 513, 3 

44 komisja  +  

Art. 1 ust. 2 lit. a 140s Verts/ALE  -  

Art. 1 ust. 2 lit. d 141s Verts/ALE  -  

Art. 1 ust. 3 150 ECR gi - 94, 613, 5 

137 EFDD gi - 91, 609, 6 

142 Verts/ALE gi - 150, 545, 18 

48 komisja  +  

Art. 1 ust. 4 154 ECR gi - 136, 569, 7 

Art. 6 ust. 1, po lit. b 151 ECR gi - 132, 569, 10 

Art. 6, po ust. 4 152 ECR gi - 140, 562, 3 

Art. 8 ust. 6 143= 

147= 

Verts/ALE,  

+ 40 posłów 

gi - 170, 484, 55 

94 komisja  +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Art. 9 ust. 3 97 komisja  +  

153 ECR gi ↓  

Art. 11 101 komisja  +  

144 Verts/ALE  -  

Art. 14 155s ECR  -  

110/ 

112-

114 

komisja  +  

111 komisja  +  

145 Verts/ALE gi ↓  

Art. 25 ust. 2 156 ECR gi - 153, 524, 34 

136 komisja  +  

Po motywie 1 138 Verts/ALE  -  

Po motywie 14 149 ECR gi - 138, 569, 4 

głosowanie: wniosek Komisji gi + 451, 243, 18 

głosowanie: rezolucja ustawodawcza  głosowanie odroczone  

(art. 61 ust. 2 Regulaminu) 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

Verts/ALE: popr. 139, 142, 143, 145, 146, 147, 148 

EFDD: popr. 137, 143, 147, 148 

S&D, ENF: wniosek Komisji 

ECR: popr. 41, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ECR: popr. 98, 99 
 

Różne 

Tibor Szanyi (grupa S&D) wycofał swój podpis pod popr. 146 i 147. 
 

 



P8_PV(2016)03-08(VOT)_PL.doc 5 PE 579.933 

4. Harmonizacja wskaźników cen konsumpcyjnych ***I 

Sprawozdanie: Roberto Gualtieri (A8-0313/2015) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Cały tekst – 

głosowanie łączne nr 1 

2 komisja  +  

Głosowanie łączne nr 

2 

1 komisja  ↓  

głosowanie: wniosek Komisji  +  

głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 575, 100, 30 

 

 

 

5. Sprawozdanie roczne za rok 2014 dotyczące ochrony interesów finansowych 

Unii Europejskiej – zwalczanie nadużyć finansowych 

Sprawozdanie: Benedek Jávor (A8-0026/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 11 1 ENF  -  

Ust. 22 2 ENF  -  

Ust. 25 3 ENF  -  

Ust. 26 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 569, 69, 73 

2/gi + 536, 159, 11 

Ust. 29 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Ust. 31 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 649, 11, 49 

2/gi + 652, 25, 26 

3/gi + 669, 9, 26 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 36 4s ENF  -  

Ust. 41 5 ENF  -  

Ust. 48 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 618, 40, 54 

2/gi + 648, 33, 27 

Po ust. 49 10 EFDD ge - 320, 361, 23 

Ust. 52 6s ENF gi - 135, 541, 14 

Ust. 53 7s ENF gi - 144, 519, 27 

Po ust. 56 11 EFDD ge + 404, 275, 25 

12 EFDD  +  

Ust. 59 8 ENF  -  

Po ust. 63 13 EFDD ge + 336, 277, 93 

Ust. 69 14 EFDD  +  

Ust. 75 9 ENF  -  

Ust. 76 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 447, 32, 231 

Głosowanie: rezolucja (cały tekst) gi + 576, 50, 84 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL: ust. 52, 53, 76 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

GUE/NGL: 

ust. 26 

część pierwsza „wzywa Komisję do opracowania systemu rygorystycznych wskaźników i łatwych 

do stosowania jednolitych kryteriów opartych na wymogach określonych w 

programie sztokholmskim w celu oceny poziomu korupcji w państwach 

członkowskich i oceny ich polityki antykorupcyjnej; wyraża obawy co do 

wiarygodności i jakości danych pochodzących z państw członkowskich; wzywa 

zatem Komisję do ścisłej współpracy z państwami członkowskimi w celu 

zagwarantowania przekazywania kompleksowych, dokładnych i wiarygodnych 

danych, mając na uwadze cel, jakim jest pełne wdrożenie systemu jednolitej 

kontroli;” 

część druga „zachęca Komisję do opracowania wskaźnika korupcji w celu sklasyfikowania 

państw członkowskich;” 
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ust. 31 

część pierwsza „apeluje do Komisji o utrzymanie rygorystycznej polityki wstrzymywania i 

zawieszania płatności, zgodnie z odnośną podstawą prawną;” 

część druga „z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja przyjęła nową decyzję w sprawie 

mechanizmu wczesnego ostrzegania; z niecierpliwością oczekuje ustanowienia 

kompleksowego systemu wczesnego wykrywania i wykluczenia, który zostanie 

zaproponowany przez Komisję; wzywa Komisję, aby lepiej informowała państwa 

członkowskie i władze lokalne o wdrażaniu swojej polityki,” 

część trzecia „mając na uwadze, że proces ten nie powinien być podważany ze względów 

politycznych;” 

 
ust. 48 

część pierwsza „zwraca uwagę, że definicje, klasyfikacje, mechanizmy wykrywania i zgłaszania 

nieprawidłowości nadal się różnią miedzy poszczególnymi państwami 

członkowskimi, a także w obrębie samych państw, głównie ze względu na różne 

definicje nieprawidłowości; stoi na stanowisku, że konieczna jest dalsza 

harmonizacja, oraz z zadowoleniem przyjmuje w tym kontekście rozporządzenie 

delegowane Komisji z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zgłaszania nieprawidłowości, 

które uzupełnia rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów; wzywa Komisję i 

państwa członkowskie do sformułowania spójnych strategii postępowania z 

nieprawidłowościami oraz zwalczania nadużyć finansowych w polityce spójności; 

zwraca uwagę na środki zapobiegawcze i naprawcze przyjęte przez Komisję w celu 

zapobiegania nieprawidłowościom o charakterze nadużyć finansowych,” 

część druga „m.in. wstrzymanie 193 płatności w ramach polityki spójności;” 

 
PPE: 

ust. 29 

część pierwsza „podkreśla, jak ważne są dostęp do informacji oraz przejrzystość działalności 

lobbingowej, a także wydatkowanie środków finansowych UE na wspieranie 

niezależnych organizacji działających w tej dziedzinie,” 

część druga „m.in. w celu udzielania finansowego wsparcia transgranicznemu dziennikarstwu 

śledczemu;” 
 

 

6. Uwzględnianie aspektu płci w pracach Parlamentu Europejskiego 

Sprawozdanie: Angelika Mlinar (A8-0034/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Alternatywny projekt 

rezolucji 

4 + 40 posłów  -  

Ust. 5 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 365, 327, 8 

Ust. 7 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 667, 33, 3 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2 +  

Ust. 8 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 316, 390, 2 

Ust. 9 2 ALDE, S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ge + 364, 338, 7 

Ust. 10 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 463, 223, 19 

3 +  

Ust. 11 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 354, 347, 10 

Ust. 12 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 13 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 419, 262, 21 

Ust. 14 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 348, 337, 20 

3/ge + 360, 335, 8 

Ust. 15 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 16 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

4 +  

Ust. 18 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3/ge + 404, 283, 15 

Ust. 20 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 21 ust. pierwotny 

tekst 

gi - 335, 350, 21 

Ust. 23 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 479, 200, 24 

Ust. 24 ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Ust. 26 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 517, 166, 18 

2 +  

3 +  

Ust. 29 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 533, 158, 16 

2/gi + 352, 340, 11 

Ust. 32 ust. pierwotny 

tekst 

gi - 339, 346, 15 

Ust. 33 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 355, 342, 2 

Ust. 34 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Po ust. 34 3 ALDE, S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ge + 363, 328, 11 

Ust. 36 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 568, 124, 13 

Visa 9 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Po odniesieniu 24 1 ALDE, S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ge + 353, 345, 12 

Motyw A ust. pierwotny 

tekst 

gi + 576, 78, 55 

Motyw B ust. pierwotny 

tekst 

gi + 555, 55, 88 

Motyw C ust. pierwotny 

tekst 

gi + 627, 30, 49 

Motyw E ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 550, 63, 89 

2/gi + 361, 284, 58 

Motyw F ust. pierwotny 

tekst 

gi + 607, 48, 45 

Motyw H ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw L ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 360, 320, 26 

Motyw P ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Motyw Q ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw T ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw W ust. pierwotny 

tekst 

gi + 505, 168, 24 

Motyw X ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw Z ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

głosowanie : projekt rezolucji komisji FEMM 

(cały tekst) 

gi + 453, 173, 79 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ALDE: ust. 23 

S&D: motywy A, B, C, E, F, W; ust. 36 

ECR: ust. 7 (część pierwsza), 11, 14 (część druga), 21, 26 (część druga), 29, 32 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ECR: odniesienie 9 

PPE: ust. 11, 12, 15, 20, 24, 32; motywy H, Q, W, X 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ALDE: 

ust. 8 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa „i rodzinnego” 

część druga to słowo 

 
ECR: 

ust. 7 

część pierwsza „zachęca właściwe służby do dalszej pracy na rzecz opracowywania konkretnych 

środków promowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym;” 

część druga „ubolewa, że większość urzędniczek PE wciąż zalicza się do grupy funkcyjnej 

asystentów (AST); apeluje o przeprowadzanie corocznych analiz sytuacji w zakresie 

równości płci w Parlamencie na podstawie danych segregowanych według 

kryterium płci, na wszystkich szczeblach wśród pracowników i organów 

politycznych, w tym wśród asystentów parlamentarnych, oraz o podawanie tych 

sprawozdań do publicznej wiadomości;” 

 



P8_PV(2016)03-08(VOT)_PL.doc 12 PE 579.933 

PPE: 

ust. 5 

część pierwsza „apeluje o stałe rozwijanie sieci ds. uwzględniania aspektu płci z udziałem 

przedstawicieli nie tylko komisji, lecz także delegacji międzyparlamentarnych, oraz 

o ich pełne zaangażowanie w regularne monitorowanie sytuacji w zakresie 

uwzględniania aspektu płci w różnych obszarach polityki; zauważa potrzebę 

większego i czynnego uczestnictwa posłów do PE w tej sieci” 

część druga „i apeluje o dodanie do niej posłów zastępców, aby zwiększyć liczbę osób w niej 

uczestniczących, tak jak ma to miejsce w komisjach i delegacjach;” 

 
ust. 10 

część pierwsza „zauważa, że grupa wysokiego szczebla ds. równości płci i różnorodności 

odpowiada za przyjęcie planu działania na rzecz promocji równości płci i 

różnorodności w Parlamencie oraz za zapewnienie jego wdrożenia; apeluje do tej 

grupy wysokiego szczebla, aby – przy wsparciu właściwych służb – przedstawiła 

kompleksowy plan działania w zakresie równości płci” 

część druga „wskazujący, jak zwiększyć reprezentację kobiet na stanowiskach kierowniczych 

średniego i wyższego szczebla do 40% do roku 2020;” 

część trzecia „zachęca Dyrekcję Generalną ds. Personelu i grupy polityczne, aby rozważyły 

wystawianie zarówno kandydata, jak i kandydatki na stanowiska kierowników 

działu w razie wakatu;” 

 
ust. 13 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „zwraca się do grup politycznych o zastanowienie się 

nad możliwością skoordynowanego nominowania w każdej komisji posłów 

niedostatecznie reprezentowanej płci;” 

część druga te słowa 

 
ust. 16 

część pierwsza „podkreśla, że sporządzanie budżetu z uwzględnieniem aspektu płci w formie 

planowania, programowania i sporządzania budżetu, który przyczynia się do 

umacniania równości płci i przestrzegania praw kobiet, to dla osób 

odpowiedzialnych za wyznaczanie kierunków polityki jedno z kluczowych narzędzi 

eliminacji różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn;” 

część druga „ubolewa, że sporządzanie budżetu z uwzględnieniem aspektu płci ukazało, iż 

aspekt płci zdecydowanie nie jest uwzględniany w wystarczającym stopniu we 

wszystkich obszarach polityki, na każdym szczeblu i każdym etapie procesu 

tworzenia polityki;” 

część trzecia „zauważa w tym kontekście, że szczególnie istotne jest budowanie wewnątrz 

instytucji zdolności w zakresie sporządzania budżetu z uwzględnieniem aspektu płci 

w celu wzmocnienia roli kontrolnej Parlamentu w tych kwestiach;” 

część czwarta „zauważa, że konsekwencje decyzji dotyczących wydatków i dochodów mają 

zupełnie odmienny wpływ na kobiety i mężczyzn i podkreśla, że posłowie 

odnośnych komisji powinni uwzględniać te różne skutki przy sporządzaniu budżetu; 

podkreśla, że sporządzanie budżetu z uwzględnieniem aspektu płci sprzyja 

odpowiedzialności i przejrzystości w odniesieniu do zaangażowania Parlamentu na 

rzecz równości płci;” 
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ust. 29 

część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje specjalne inicjatywy podjęte przez kilka komisji 

parlamentarnych w tym obszarze; ubolewa, że znaczna większość komisji ani nie 

przyjęła planu działania w zakresie równości płci w swoich pracach, ani nie podjęła 

dyskusji nad takim planem; podkreśla, jak ważne jest, by odnośne organy 

współpracowały z wszystkimi komisjami i delegacjami w celu wymiany najlepszych 

praktyk, w tym w ramach sieci ds. uwzględniania aspektu płci,” 

część druga „a także by ustanowić jasne procedury, które powinny zostać włączone do 

Regulaminu Parlamentu, dotyczące przyjmowania planu działania w sprawie 

równości płci przez każdą komisję i delegację; zaleca, aby raz na dwa lata każda 

komisja odbyła wysłuchanie na temat uwzględniania aspektu płci w swoim obszarze 

polityki, tak aby zbiegło się to w czasie z przygotowaniem sprawozdania z 

uwzględniania aspektu płci;” 

 
ust. 33 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „organ” 

część druga te słowa 

 
ust. 34 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „takich jak ustanowienie międzyinstytucjonalnej grupy 

roboczej wysokiego szczebla ds. uwzględniania aspektu płci” 

część druga te słowa 

 
motyw E 

część pierwsza „mając na uwadze, że w dokumencie zatytułowanym „Strategiczne zaangażowanie 

na rzecz równości płci w latach 2016–2019” Komisja zobowiązała się do dalszych 

działań na rzecz uwzględniania aspektu płci, w tym przez przeprowadzanie ocen i 

monitorowanie;” 

część druga „mając na uwadze, że Komisja obniżyła rangę dokumentu przedstawiającego jej 

strategiczne zaangażowanie na rzecz równości płci po 2015 r. do rangi dokumentu 

roboczego jej służb;” 

 
motyw L 

część pierwsza „mając na uwadze, że większość komisji parlamentarnych zasadniczo uznaje za 

ważne podejście uwzględniające aspekt płci (na przykład w ramach prac 

ustawodawczych, w oficjalnych stosunkach z Komisją Praw Kobiet i 

Równouprawnienia lub przy okazji opracowywania planów działań w obszarze 

równości płci),” 

część druga „jednak są również komisje, które temu podejściu poświęcają niewiele uwagi lub 

wcale się nim nie interesują;” 

 
motyw P 

część pierwsza „mając na uwadze, że wieloletnim ramom finansowym towarzyszy wspólne 

oświadczenie trzech instytucji, które uzgodniły, że „roczne procedury budżetowe 

zastosowane w przypadku wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 obejmą, 

w stosownych przypadkach, elementy uwzględniające aspekt płci, z uwzględnieniem 

sposobów, w jakie ogólne ramy finansowe Unii przyczyniają się do zwiększenia 

równości płci (i zapewniają uwzględnianie aspektu płci)”;” 

część druga „mając na uwadze, że ponadto należy wzmocnić praktyczne zaangażowanie na rzecz 

dalszego uwzględniania problematyki płci i wzmocnienia pozycji kobiet, gdyż 

obecne strategie polityczne w tym zakresie zostały wdrożone na niewielką skalę, a 

zasoby budżetowe przeznaczone specjalnie na problematykę płci są 

niewystarczające;” 
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motyw T 

część pierwsza „mając na uwadze, że wszystkie unijne wewnętrzne i zewnętrzne strategie 

polityczne powinny być opracowane tak, aby przynosiły korzyści w jednakowy 

sposób zarówno chłopcom, jak i dziewczętom, zarówno mężczyznom, jak i 

kobietom,” 

część druga „a także osobom o wszystkich innych tożsamościach płciowych;” 

 
motyw Z 

część pierwsza „mając na uwadze, że odsetek kobiet na kluczowych stanowiskach decyzyjnych na 

szczeblu politycznym i administracyjnym, w tym w ramach grup politycznych 

Parlamentu, wciąż pozostaje niski;” 

część druga „mając na uwadze, że kobiety częściej sprawują funkcję przewodniczących w 

komisjach, które w mniejszym stopniu są związane z podziałem zasobów i 

podejmowaniem decyzji gospodarczych; mając na uwadze, że aby poprawić jakość 

podejmowanych decyzji, Parlament powinien zapewnić równy podział stanowisk 

decyzyjnych między płciami; mając na uwadze, że mężczyźni muszą być 

angażowani w promowanie równouprawnienia płci we wszystkich obszarach i na 

wszystkich szczeblach, a posłów mężczyzn należy koniecznie zachęcać do 

uwzględniania aspektu płci w pracy;” 

 
ECR, PPE: 

ust. 14 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „ponawia swój apel do właściwej komisji o włączenie 

praktyki poprawek uwzględniających aspekt płci do Regulaminu, z uwzględnieniem 

szczególnej roli Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia w uwzględnianiu 

aspektu płci jako zasady horyzontalnej;”, „aby uwzględniać w sprawozdaniach duże 

znaczenie aspektu płci;” oraz „ponownie podkreśla potrzebę bliskiej koordynacji 

pomiędzy właściwą komisją, a komisjami przedmiotowo właściwymi w zakresie 

poprawek uwzględniających aspekt płci i opinii, aby w sposób optymalny 

przygotować harmonogram i plan skutecznego wkładu w sprawozdanie komisji 

przedmiotowo właściwej;” 

część druga „ponawia swój apel do właściwej komisji o włączenie praktyki poprawek 

uwzględniających aspekt płci do Regulaminu, z uwzględnieniem szczególnej roli 

Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia w uwzględnianiu aspektu płci jako 

zasady horyzontalnej;” 

część trzecia „aby uwzględniać w sprawozdaniach duże znaczenie aspektu płci;” oraz „ponownie 

podkreśla potrzebę bliskiej koordynacji pomiędzy właściwą komisją, a komisjami 

przedmiotowo właściwymi w zakresie poprawek uwzględniających aspekt płci i 

opinii, aby w sposób optymalny przygotować harmonogram i plan skutecznego 

wkładu w sprawozdanie komisji przedmiotowo właściwej;” 
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ust. 18 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „wzywa Komisję do przeprowadzania regularnych ocen 

wpływu w aspekcie płci każdego nowego aktu ustawodawczego lub projektu aktu na 

podstawie wzmocnionej oceny ich wpływu na prawa podstawowe, a także w celu 

zagwarantowania, by w UE przestrzegane były prawa kobiet;” oraz „podkreśla, że 

takie analizy i stosowane metody gromadzenia danych powinny uwzględniać 

doświadczenia osób LGBTIQ;” 

część druga „wzywa Komisję do przeprowadzania regularnych ocen wpływu w aspekcie płci 

każdego nowego aktu ustawodawczego lub projektu aktu na podstawie wzmocnionej 

oceny ich wpływu na prawa podstawowe, a także w celu zagwarantowania, by w UE 

przestrzegane były prawa kobiet;” 

część trzecia „podkreśla, że takie analizy i stosowane metody gromadzenia danych powinny 

uwzględniać doświadczenia osób LGBTIQ;” 

 
ust. 26 

część pierwsza „wyraża pełne poparcie dla opracowywania ukierunkowanych i regularnych szkoleń 

z uwzględniania aspektu płci, na które należy przeznaczyć odpowiednie zasoby i 

które trzeba dostosować do konkretnych potrzeb Parlamentu, przeznaczonych dla 

całego personelu pracującego w departamentach politycznych PE, wraz z bardziej 

intensywnym szkoleniem dla pracowników średniego i wyższego szczebla, 

szczególnie dla szefów działów; wzywa do zaoferowania szkolenia z uwzględniania 

aspektu płci posłom do PE, asystentom parlamentarnym i personelowi grup 

politycznych; apeluje, by wprowadzone zostały szkolenia z zakresu umiejętności 

przywódczych dla kobiet, a także by kobiety mogły sprawdzać się na stanowiskach 

kierowniczych;” 

część druga „zaleca, by szkolenia obejmowały informacje o wielorakich i międzysektorowych 

formach dyskryminacji; podkreśla potrzebę dopilnowania, by wszystkie służby 

Parlamentu były świadome obowiązków związanych z uwzględnianiem aspektu 

płci, w tym służby odpowiedzialne za zasoby ludzkie, bezpieczeństwo i 

wyposażenie; sugeruje wprowadzenie określonych wytycznych dotyczących spraw 

kadrowych, które w skuteczny sposób wdrażać będą uwzględnianie aspektu płci, aby 

poprawić samopoczucie całego personelu, w tym osób LGBTIQ, w miejscu pracy;” 

z wyjątkiem słów „aby poprawić samopoczucie całego personelu, w tym osób 

LGBTIQ, w miejscu pracy;” 

część trzecia „aby poprawić samopoczucie całego personelu, w tym osób LGBTIQ, w miejscu 

pracy;” 
 

 

7. Sytuacja uchodźczyń i kobiet ubiegających się o azyl w UE 

Sprawozdanie: Mary Honeyball (A8-0024/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Alternatywny projekt 

rezolucji 

3 PPE ge - 260, 394, 44 

Ust. 1 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 543, 128, 25 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

3/gi + 386, 292, 27 

Ust. 2 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3/gi + 547, 132, 27 

Ust. 5 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 583, 83, 31 

Ust. 6 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 7 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 558, 122, 27 

Ust. 8 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 10 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 550, 106, 48 

Ust. 11 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 12 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3/gi + 575, 88, 40 

4 +  

5/gi + 435, 205, 58 

Ust. 13 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 15 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 16 1 + 76 posłów ge + 390, 288, 23 

Ust. 17 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 18 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 571, 124, 7 

2/ge + 369, 320, 8 

3 +  

Ust. 19 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 20 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 26 2 + 76 posłów  +  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 ↓  

2 ↓  

Ust. 29 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

Ust. 31 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 575, 96, 32 

2/gi + 392, 275, 32 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 32 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 33 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 414, 271, 20 

Ust. 34 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 36 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 395, 269, 39 

3 +  

Ust. 37 ust. pierwotny 

tekst 

gi - 67, 590, 49 

Ust. 38 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 39 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 549, 120, 32 

Ust. 40 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 42 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 43 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 431, 259, 14 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 48 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 50 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 54 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 573, 83, 51 

2/gi + 393, 287, 16 

Ust. 56 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 57 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 58 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 59 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 60 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 363, 325, 16 

Ust. 61 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 395, 241, 68 

2/gi + 389, 270, 34 

3/gi + 371, 298, 28 

Ust. 62 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw C ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 490, 163, 42 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Motyw G ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Motyw H ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw P ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw R ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw V ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw W ust. pierwotny 

tekst 

go +  

głosowanie: projekt rezolucji komisji FEMM 

(cały tekst) 

gi + 388, 150, 159 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

S&D: ust. 5, 10, 31 

ECR: ust. 2 (część trzecia), 5, 7 (część druga), 12 (część trzecia i piąta), 18 (część 

pierwsza), 31, 33 (część druga), 36 (część druga), 37, 39 (część druga), 43 (część 

druga), 54, 60, 61 (część druga i trzecia); motyw C (część druga) 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

S&D: ust. 37 

ECR: ust. 8, 11, 12, 15, 19, 56 

PPE: motywy H, V, W; ust. 6, 12, 17, 20, 32, 33, 34, 38, 42, 48, 58, 59, 60, 61, 62 
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Wnioski o głosowanie podzielone 

ECR: 

motyw G 

część pierwsza „mając na uwadze, że kobiety i dziewczęta ubiegające się o azyl potrzebują 

szczególnej ochrony oraz kierują się innymi niż mężczyźni obawami,” 

część druga „co wymaga, by wszelka polityka azylowa i procedury azylowe, w tym 

rozpatrywanie wniosków o udzielenie azylu, uwzględniały aspekt płci oraz 

zakładały indywidualne podejście;” 

część trzecia „mając na uwadze, że wnioski o udzielenie azylu związane z przemocą powinny być 

rozpatrywane w sposób zapewniający kobietom ochronę przed wtórną wiktymizacją 

w toku procedury azylowej;” 

 
ust. 6 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa „do zagwarantowania” 

część druga to słowo 

 
ust. 7 

część pierwsza „wyraża głębokie zaniepokojenie doniesieniami o tym, że kobiety i dzieci podejmują 

stosunki seksualne, aby przeżyć, płacąc w ten sposób przemytnikom za 

umożliwienie kontynuacji podróży do UE w celu złożenia wniosku o azyl;” 

część druga „ponownie podkreśla, że bezpieczne i legalne drogi do Europy stanowią klucz do 

skutecznego zapobiegania takim sytuacjom;” 

 
ust. 12 

część pierwsza „podkreśla, że nawet w krajach uważanych za bezpieczne kobiety mogą 

doświadczać prześladowań uwarunkowanych płcią,” 

część druga „a osoby LGBTI mogą być narażone na nadużycia, co uzasadniałoby wniosek o 

udzielenie ochrony;”  

część trzecia „wzywa wszystkie państwa członkowskie, aby przyjęły procedury azylowe” 

część czwarta „oraz postarały się opracować programy szkoleń uwzględniające potrzeby kobiet o 

wieloaspektowo marginalizowanej tożsamości, w tym kobiet LGBTI;” 

część piąta „wzywa wszystkie państwa członkowskie do zwalczania szkodliwych stereotypów 

dotyczących zachowania i cech kobiet LGBTI oraz do pełnego stosowania Karty 

praw podstawowych UE w odniesieniu do składanych przez nie wniosków o azyl; 

podkreśla potrzebę utworzenia ośrodków recepcyjnych uwzględniających potrzeby 

osób LGBTI we wszystkich państwach członkowskich; podkreśla, że przemoc 

wobec osób LGBTI jest zjawiskiem powszechnym w ośrodkach recepcyjnych;” 

 
ust. 33 

część pierwsza „podkreśla, że migrujące kobiety i dziewczęta nieposiadające dokumentów powinny 

mieć zagwarantowany pełny dostęp do przysługujących im praw podstawowych” 

część druga „oraz że należy tworzyć drogi legalnej migracji;” 
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ust. 36 

część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje opracowanie przez EASO nowego modułu 

szkoleniowego poświęconego tematyce płci, tożsamości płciowej i orientacji 

seksualnej;” 

część druga „wzywa do pełnego uwzględnienia aspektu płci w działalności EASO oraz do 

sporządzania budżetu EASO z uwzględnieniem aspektu płci, za pośrednictwem 

punktów koordynacji i poprzez formalną łączność z Europejskim Instytutem ds. 

Równości Kobiet i Mężczyzn;” 

część trzecia „apeluje o informacje o krajach pochodzenia, obejmujące informacje o sytuacji 

prawnej i faktycznej kobiet, w tym informacje o prześladowaniach bądź zagrożeniu 

prześladowaniami ze strony podmiotów niepaństwowych;” 

 
ust. 39 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „całkowitego zaprzestania umieszczania dzieci w 

ośrodkach detencyjnych na terenie UE oraz do” 

część druga te słowa 

 
ust. 50 

część pierwsza „podkreśla, że pilnie potrzebne są niezależne dochodzenia w sprawie wszelkich 

domniemanych przypadków nadużyć – w tym nadużyć seksualnych i przemocy 

uwarunkowanej płcią – w miejscach, w których przetrzymywani są imigranci, lub na 

granicach,” 

część druga „a także umożliwienie wstępu dziennikarzom i właściwym organizacjom 

społeczeństwa obywatelskiego;” 

 

 
ust. 61 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia seksualnego 

i reprodukcyjnego oraz związanych z nim praw” oraz „państwa przyjmujące 

powinny zagwarantować”  

część druga „ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz 

związanych z nim praw”  

część trzecia „państwa przyjmujące powinny zagwarantować” 

 
PPE: 

motyw P 

część pierwsza „mając na uwadze, że Biuro UNHCR poinformowało o przypadkach przemocy i 

nadużyć, w tym przemocy seksualnej, wobec kobiet i dzieci na uchodźstwie podczas 

podróży,” 

część druga „a także w przeludnionych ośrodkach recepcyjnych w UE;” 

 
motyw R 

część pierwsza „mając na uwadze, że bardzo często ośrodki recepcyjne nie dysponują 

odpowiednimi pomieszczeniami, w których matki mogłyby zajmować się i 

opiekować swoimi dziećmi;” 

część druga „mając ponadto na uwadze, że struktury pomocy prawnej nie zapewniają 

odpowiedniej pomocy w pozyskiwaniu informacji i poszukiwaniu członków 

rodzin;” 

 
ust. 26 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „ich prawach, w szczególności o” 

część druga te słowa 
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ust. 31 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „mające na celu zawieszenie biegu postępowania w 

sprawie wydalenia lub” 

część druga te słowa 

 
ust. 40 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „oraz że stosowanie tego środka wobec osób poniżej 18. 

roku życia w żadnym wypadku nie jest uzasadnione;” 

część druga te słowa 

 
ust. 54 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „i wdrożenia specjalnych środków ułatwiających 

uczestnictwo w rynku pracy uchodźczyniom i kobietom ubiegającym się o azyl,” 

część druga te słowa 

 
ust. 57 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „i wysoka jakość”  

część druga te słowa 

 
PPE, ECR: 

motyw C 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „oraz osoby LGBTI” 

część druga te słowa 

 
ust. 1 

część pierwsza „uważa, że aby poprawić bezpieczeństwo i ochronę kobiet i dziewcząt na 

uchodźstwie, należy udostępnić osobom uciekającym przed konfliktami i 

prześladowaniem bezpieczne i legalne drogi do UE oraz że należy brać pod uwagę 

aspekt płci;” 

część druga „w szczególności podkreśla, że w unijnych programach przesiedleń powinno 

uczestniczyć więcej państw członkowskich; uważa, że prawodawstwo i polityka 

dotyczące nieuregulowanej migracji nie powinny uniemożliwiać dostępu do 

procedur azylowych w UE; podkreśla, że prawo do azylu jest zapisane w art. 18 

Karty praw podstawowych Unii Europejskiej” z wyjątkiem słów „uważa, że 

prawodawstwo i polityka dotyczące nieuregulowanej migracji nie powinny 

uniemożliwiać dostępu do procedur azylowych w UE;” 

część trzecia „uważa, że prawodawstwo i polityka dotyczące nieuregulowanej migracji nie 

powinny uniemożliwiać dostępu do procedur azylowych w UE;” 

 
ust. 2 

część pierwsza „podkreśla pilną potrzebę natychmiastowego stworzenia bezpiecznych i legalnych 

dróg uzyskiwania azylu, aby przeciwdziałać sieciom przemytniczym oraz umożliwić 

w większym stopniu kobietom, dzieciom, osobom starszym i osobom 

niepełnosprawnym poszukiwanie schronienia bez narażania życia; wyraża głębokie 

zaniepokojenie przypadkami śmierci, zawróceń i rażących naruszeń praw człowieka 

na zewnętrznych granicach UE;” z wyjątkiem słowa „zawróceń” 

część druga „zawróceń” 

część trzecia „uważa, że odpowiedzialność oraz koszty i korzyści powinny być dzielone 

pomiędzy wszystkie 28 państw członkowskich, a nie tylko pomiędzy państwa 

pierwszego wjazdu na terytorium UE; ubolewa z powodu braku solidarności między 

państwami członkowskimi;” 
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ust. 13 

część pierwsza „podkreśla, że formy przemocy i dyskryminacji na tle płci, w tym – lecz nie tylko – 

gwałt i przemoc seksualna, okaleczanie żeńskich narządów płciowych, wymuszone 

małżeństwa, przemoc domowa, tzw. zbrodnie honorowe oraz dyskryminacja ze 

względu na płeć sankcjonowana przez państwo stanowią przejawy prześladowania i 

powinny być uzasadnionymi powodami do ubiegania się o azyl w UE” 

część druga „oraz że powinno to zostać ujęte w nowych wytycznych dotyczących aspektu płci;” 

 
ust. 18 

część pierwsza „odnotowuje wniosek Komisji dotyczący ustanowienia wspólnego unijnego wykazu 

bezpiecznych krajów pochodzenia;” 

część druga „domaga się poczynienia wszelkich niezbędnych kroków w celu dopilnowania, aby 

podejście to było spójne z zasadą non-refoulement oraz aby prawa kobiet, dzieci i 

innych grup wymagających szczególnej troski nie były naruszane; wzywa do 

stosowania zróżnicowania ze względu na płeć; uważa, że jakikolwiek wykaz 

bezpiecznych krajów pochodzenia nie powinien skutkować mniej przychylnym 

traktowaniem proceduralnym kobiet, których wnioski o udzielenie azylu 

uzasadnione są obawami przed przemocą uwarunkowaną płcią bądź 

doświadczeniem takiej przemocy; podkreśla, że należy unikać pośpiesznych decyzji, 

nieuwzględniających w wystarczającym stopniu zagrożeń, w tym również 

zagrożenia śmiercią, na które narażone są kobiety będące ofiarami przemocy 

uwarunkowanej płcią w przypadku odrzucenia wniosku i przymusowego powrotu do 

swojego kraju;” z wyjątkiem słów „uważa, że jakikolwiek wykaz bezpiecznych 

krajów pochodzenia nie powinien skutkować mniej przychylnym traktowaniem 

proceduralnym kobiet, których wnioski o udzielenie azylu uzasadnione są obawami 

przed przemocą uwarunkowaną płcią bądź doświadczeniem takiej przemocy;” 

część trzecia „uważa, że jakikolwiek wykaz bezpiecznych krajów pochodzenia nie powinien 

skutkować mniej przychylnym traktowaniem proceduralnym kobiet, których 

wnioski o udzielenie azylu uzasadnione są obawami przed przemocą uwarunkowaną 

płcią bądź doświadczeniem takiej przemocy;” 

 
ust. 29 

część pierwsza „apeluje do Komisji i państw członkowskich, aby zagwarantowały pełny dostęp do 

opieki w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego” 

część druga „oraz do praw seksualnych i reprodukcyjnych” 

część trzecia „w tym dostęp do bezpiecznej aborcji,” 

część czwarta „oraz pilnie przeznaczyły dodatkowe środki na świadczenie opieki zdrowotnej;” 

 
ust. 43 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „i pomoc prawną” 

część druga te słowa 
 

 


