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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 

 ustęp 

art. artykuł 

mot. motyw 

pr projekt rezolucji 

wpr wspólny projekt rezolucji 

taj głosowanie tajne 
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1. Wolność słowa w Kazachstanie 

Projekty rezolucji: B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016, B8-

0375/2016, B8-0337/2016 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0337/2016  

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

Po ust. 3 5 GUE/NGL gi + 483, 145, 25 

Ust. 2 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw D 1 GUE/NGL  -  

Motyw I 2 GUE/NGL  -  

Po motywie I 3 GUE/NGL gi + 370, 234, 46 

4 GUE/NGL  -  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0337/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0343/2016  EFDD  ↓  

B8-0344/2016  ECR  ↓  

B8-0345/2016  PPE  ↓  

B8-0349/2016  ALDE  ↓  

B8-0373/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0375/2016  S&D  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL: poprawki 3, 5 
 

 

Wnioski o głosowanie podzielone 

GUE/NGL: 

ust. 12 
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część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje ambicję Kazachstanu, by działać jako aktywny 

mediator i podmiot wspierający międzynarodowe bezpieczeństwo w szeroko 

pojętym regionie;” 

część druga „apeluje do władz Kazachstanu o wywiązywanie się z podpisanych przez ten kraj 

zobowiązań międzynarodowych, w tym zobowiązań dotyczących praworządności i 

niezawisłości sądownictwa;” 
 

2. Egipt, w szczególności sprawa Giulia Regeniego 

Projekty rezolucji: B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0378/2016, B8-0348/2016, B8-0371/2016, B8-
0376/2016, B8-0377/2016, B8-0338/2016 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0338/2016  

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

Ust. 3 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Po ust. 9 3 ENF  -  

Ust. 13 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

Po motywie D 1 ENF  -  

2 ENF  -  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 588, 10, 59 

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0338/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0346/2016  ECR  ↓  

B8-0347/2016  EFDD  ↓  

B8-0348/2016  ENF  ↓  

B8-0371/2016  PPE  ↓  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

B8-0376/2016  ALDE  ↓  

B8-0377/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0378/2016  S&D  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ECR: głosowanie końcowe 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ECR: 

ust. 3 

część pierwsza „podkreśla z wielkim zaniepokojeniem, że zabójstwo Giulia Regeniego nie jest 

odosobnionym przypadkiem, lecz jest związane z torturami, zabójstwami w 

więzieniu i wymuszonymi zaginięciami, do jakich dochodziło w ostatnich latach w 

Egipcie, co jest jawnym naruszeniem art. 2 układu o stowarzyszeniu między UE a 

Egiptem, który stwierdza, że stosunki między UE a Egiptem muszą opierać się na 

poszanowaniu demokratycznych zasad i podstawowych praw człowieka zgodnie z 

Powszechną deklaracją praw człowieka, i stanowi kluczowy element tego 

porozumienia;” 

część druga „w związku z tym wzywa Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) i 

państwa członkowskie do zwalczania wspólnie z władzami Egiptu rutynowej 

praktyki wymuszonych zaginięć i tortur, a także do naciskania na przeprowadzenie 

skutecznych reform egipskiego aparatu bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości;” 

 
ust. 13 

część pierwsza „apeluje do państw członkowskich o pełne stosowanie się do konkluzji Rady do 

Spraw Zagranicznych z sierpnia 2013 r. w zakresie wywozu technologii wojskowej i 

sprzętu, a także współpracy w zakresie bezpieczeństwa;” 

część druga „domaga się zawieszenia wywozu urządzeń dozorowania w przypadku pojawienia 

się dowodów, że takie urządzenia byłyby wykorzystywane do naruszania praw 

człowieka;” 

część trzecia „wzywa wiceprzewodniczącą/ wysoką przedstawiciel do informowania o aktualnym 

stanie współpracy wojskowej i w zakresie bezpieczeństwa państw członkowskich 

UE i Egiptu,” 

część czwarta „a także do opracowania w bliskiej współpracy z Parlamentem Europejskim planu 

przewidującego konkretne działania, jakie władze Egiptu muszą podjąć, by znacznie 

poprawić sytuację w zakresie praw człowieka i przeprowadzić kompleksową 

reformę wymiaru sprawiedliwości, zanim możliwe będzie rozważenie 

przeprowadzenia ponownej oceny konkluzji Rady do Spraw Zagranicznych z 

sierpnia 2013 r.;” 
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3. Demokratyczna Republika Konga 

Projekty rezolucji: B8-0379/2016, B8-0380/2016, B8-0381/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-

0374/2016, B8-0342/2016 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0342/2016  

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

Po ust. 5 7 GUE/NGL ge - 109, 310, 229 

8 GUE/NGL  -  

Po ust. 6 2 Verts/ALE  +  

4 S&D ge + 503, 137, 14 

Ust. 10 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Po ust. 13 9 GUE/NGL  -  

Po ust. 14 3 Verts/ALE  -  

Po motywie L 1 Verts/ALE  -  

Po motywie M 5 GUE/NGL  -  

6 GUE/NGL  -  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0342/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0350/2016  ECR  ↓  

B8-0372/2016  EFDD  ↓  

B8-0374/2016  PPE  ↓  

B8-0379/2016  ALDE  ↓  

B8-0380/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0381/2016  S&D  ↓  

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

GUE/NGL: Ust. 10 
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4. Wprowadzenie nadzwyczajnych autonomicznych środków handlowych dla 

Republiki Tunezyjskiej ***I 

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

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: rezolucja 

ustawodawcza 

gi + 500, 107, 42 

 

Głosowanie końcowe zostało odroczone podczas posiedzenia z dnia 25 lutego 2016 r. zgodnie z art. 61 

ust. 2 Regulaminu. 
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5. Weterynaryjne produkty lecznicze***I 

Sprawozdanie: Françoise Grossetête (A8-0046/2016) 

Przedmiot Popr. nr Autor Gi itp. Głos

owan

ie 

Gi/ge – uwagi 

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie łączne 

1-5 

7-11 

13-22 

24-36 

38-48 

50-73 

75-76 

78-98 

101-110 

114-115 

118-126 

128-130 

132-134 

136 

139 

141-143 

145-149 

153-185 

187-201 

203-204 

207-212 

215-225 

228-229 

231-233 

235-238 

240-247 

249 

251-252 

255-261 

263-272 

274-277 

279-282 

284-289 

komisja  +  

Art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. 

b) 

49 komisja go/ge + 514, 120, 19 

Art. 4 ust. 1 pkt 24 74 komisja gp   

1 +  

2/gi + 586, 44, 25 

3/ge + 397, 233, 20 
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Przedmiot Popr. nr Autor Gi itp. Głos

owan

ie 

Gi/ge – uwagi 

4/gi - 281, 354, 21 

Art. 4 ust. 1, po pkt 27 291 ENF gi - 69, 558, 23 

77 komisja  +  

Art. 7 ust. 5 297s Verts/ALE  -  

Art. 7, po ust. 5 99 komisja go -  

Art. 8 ust. 2 100 komisja  +  

292= 

315= 

ENF  

GUE/NGL, 

EFDD 

gi ↓  

Art. 8, po ust. 4 316 GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

Art. 21 111 komisja gp   

1 +  

2/gi + 485, 166, 3 

Art. 21, po ust. 3 112 komisja go -  

Art. 22 113 komisja gp   

1 +  

2/gi + 579, 25, 40 

Art. 29 293 ENF gi - 79, 542, 29 

116 komisja  +  

298S Verts/ALE ge + 350, 289, 5 

Art. 29, po ust. 3 117 komisja gp   

1 +  

2/gi + 428, 137, 80 

Art. 32 ust. 1 po lit. g) 127 komisja go/ge + 377, 244, 26 

Art. 32 ust. 1 po lit. i) 131 komisja gi - 107, 493, 52 

Art. 32 ust. 3 299 Verts/ALE gi - 180, 466, 6 
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Przedmiot Popr. nr Autor Gi itp. Głos

owan

ie 

Gi/ge – uwagi 

Art. 32 ust. 4 300 Verts/ALE gi - 177, 458, 7 

Art. 33 ust. 3 135 komisja go -  

Art. 33, po ust. 3 301 Verts/ALE gi + 313, 290, 24 

Art. 34 ust. 1 lit. b) 318 GUE/NGL, 

EFDD 

gi - 104, 518, 14 

Art. 34 ust. 1 lit. d) 319 EFDD, 

GUE/NGL 

gi - 145, 487, 11 

Po art. 34 312 PPE  +  

137 komisja  ↓  

Art. 35 ust. 1 138oc komisja  +  

320 EFDD, 

GUE/NGL 

gi ↓  

Art. 35 ust. 2 321 EFDD, 

GUE/NGL 

gi - 119, 514, 13 

138oc komisja  +  

Art. 35 ust. 3 322 EFDD, 

GUE/NGL 

gi - 115, 522, 14 

138oc komisja  +  

Art. 35 ust. 4 138oc komisja  +  

Art. 38 ust. 2 lit. b) 140 komisja go -  

Art. 38 ust. 4 144 komisja go/ge + 396, 251, 1 

Art. 48 ust. 4 150 komisja go +  

Art. 49 ust. 1 151 komisja gi + 460, 166, 20 

Art. 49 ust. 2 152 komisja go/ge + 360, 285, 1 

Artykuł 75 ust. 3 lit. a) 186 komisja gp   

1 +  

2 +  

Art. 79 ust. 5 202 komisja go -  
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Przedmiot Popr. nr Autor Gi itp. Głos

owan

ie 

Gi/ge – uwagi 

Art. 82 ust. 1 205 komisja go +  

Art. 83 206 komisja go +  

Art. 92 ust. 2 lit. c) 302 Verts/ALE gi + 361, 245, 37 

Art. 93 ust. 5 213 komisja gp   

1 +  

2/ge + 371, 250, 18 

Art. 98, po lit. c) 317 GUE/NGL gi - 220, 421, 3 

214 komisja  +  

Art. 107, po ust. 2 226 komisja gi + 611, 27, 2 

227 komisja gi + 617, 7, 18 

Art. 108 ust. 1 230oc komisja gi + 524, 95, 27 

294oc ENF gi ↓  

323 EFDD, 

GUE/NGL 

gi ↓  

Art. 108, pozostała 

część 

230oc komisja gi + 527, 93, 22 

294oc ENF gi ↓  

Art. 108 ust. pierwotny 

tekst 

gi ↓  

Art. 109 ust. 3 akapit 

pierwszy lit. d) 

234 komisja go/ge + 358, 280, 2 

Po art. 111 239 komisja go +  

Art. 115, po ust. 1 303 Verts/ALE ge + 377, 199, 65 

248 komisja  ↓  

Art. 116 ust. 2 250 komisja go -  

Art. 116, po ust. 3 304 Verts/ALE  +  

253 komisja  ↓  
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Przedmiot Popr. nr Autor Gi itp. Głos

owan

ie 

Gi/ge – uwagi 

Art. 116 ust. 4 akapit 

pierwszy 

254 komisja gi - 303, 329, 12 

Art. 118 ust. 2 akapit 

drugi lit. a) 

262 komisja go +  

Art. 125 ust. 4 akapit 

drugi 

273 komisja gi + 558, 63, 22 

Po art. 135 278 komisja gi - 154, 462, 26 

Art. 140, po ust. 1 305 Verts/ALE gi + 434, 188, 18 

Art. 141 ust. 1 po lit. 

h) 

283 komisja  +  

306 Verts/ALE  ↓  

Załącznik II, cz. 1 pkt 

1.1 ust. 1 

307 Verts/ALE gi - 150, 460, 29 

Załącznik II, cz. 1 pkt 

1.3 ppkt 1.3.1 akapit 

pierwszy lit. d) 

308 Verts/ALE  -  

Załącznik II, cz. 1 pkt 

1.3 ppkt 1.3.1 akapit 

szósty 

309 Verts/ALE  -  

Załącznik II, cz. 2 pkt 

2.3 ppkt 2.3.1 akapit 

piąty 

310 Verts/ALE  -  

Załącznik 3a (nowy) 290 komisja go -  

Motyw 14 6 komisja go +  

Po motywie 25 311 PPE  +  

12 komisja  ↓  

Po motywie 36 313 GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

Motyw 38 23 komisja gp   

1 +  

2 +  

Po motywie 52 314 GUE/NGL gi + 370, 238, 25 
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Przedmiot Popr. nr Autor Gi itp. Głos

owan

ie 

Gi/ge – uwagi 

Motyw 65 295 Verts/ALE  +  

37 komisja  ↓  

Motyw 70 296 Verts/ALE  -  

Głosowanie: wniosek Komisji  +  

Głosowanie: rezolucja ustawodawcza   odroczenie głosowania  

(art. 61 ust. 2 

Regulaminu)  

gi: 585, 30, 16 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ENF: art. 108, popr. 74 (2. część), 117 (2. część), 230, 291, 292, 293, 294 

GUE/NGL: poprawki 226, 227, 254, 273, 278, 314, 317 

EFDD: poprawki 318, 319, 320, 321, 322, 323 

Verts/ALE: popr. 74 (4. część), 111 (2. część), 113 (2. część), 131, 151, 299, 300, 301, 302, 305, 

307 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ECR: poprawki 49, 99, 112, 127, 131, 273, 278 

Verts/ALE: poprawki 6, 150, 152, 205, 206, 234, 262 

S&D: poprawka 250 

ALDE: poprawki 131, 135, 140, 144, 202 

PPE: poprawki 131, 135, 239, 254, 278, 290 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ENF: 

poprawka 117 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „i nie są wytwarzane na bazie alkoholu” (dwukrotnie) 

część druga te słowa 

 
ECR: 

poprawka 213 

część pierwsza „Pozwolenie na wytwarzanie można wydać warunkowo z zastrzeżeniem wymogu 

zobowiązującego wnioskodawcę w przypadku niewielkich braków do ich usunięcia 

w określonym terminie.” 

część druga „W przypadku niespełnienia wspomnianych wymogów pozwolenie na wytwarzanie 

może zostać zawieszone. Pozwolenia na wytwarzanie odmawia się, jeżeli 

wytwarzanie powoduje niedopuszczalne zagrożenia dla środowiska.” 
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Verts/ALE: 

poprawka 23 

część pierwsza „Nieprawidłowe podawanie i stosowanie środka przeciwdrobnoustrojowego stwarza 

ryzyko dla zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt. Dlatego też 

przeciwdrobnoustrojowe weterynaryjne produkty lecznicze powinny być dostępne 

wyłącznie na receptę weterynaryjną. Osoby posiadające prawo do przepisywania 

produktów leczniczych odgrywają istotną rolę w zapewnianiu rozważnego 

stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych. Lekarze weterynarii są 

zobowiązani prawem – w ramach zawodowego kodeksu postępowania – do dbania o 

odpowiedzialne stosowanie weterynaryjnych produktów leczniczych. W związku z 

tym podczas przepisywania tych produktów nie powinni oni być pod wpływem, 

bezpośrednim lub pośrednim, zachęt gospodarczych. Sektor ochrony zdrowia 

zwierząt oraz lekarze weterynarii powinni wspólnie propagować ich odpowiedzialne 

stosowanie. Dlatego też dostarczanie weterynaryjnych środków 

przeciwdrobnoustrojowych przez lekarzy weterynarii lub inne osoby uprawnione 

zgodnie z prawem krajowym powinno być ograniczone do ilości wymaganej do 

leczenia zwierząt pozostających pod ich opieką i tylko po postawieniu diagnozy 

weterynaryjnej w wyniku badania klinicznego zwierzęcia” 

część druga „lub w wyjątkowych przypadkach w wyniku stałego monitorowania jego stanu 

zdrowia.” 

 
poprawka 111 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem ust. 2 

część druga ust. 2 

 
poprawka 113 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem ust. 3a 

część druga ust. 3a 

 
ALDE: 

poprawka 186 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „tego rodzaju” 

część druga te słowa 

 
ENF, Verts/ALE, S&D: 

poprawka 74 

część pierwsza „«recepta weterynaryjna»” „oznacza każdą receptę na weterynaryjny produkt 

leczniczy wystawioną przez lekarza weterynarii” 

część druga „lub inną osobę mającą do tego zawodowe kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z 

obowiązującym prawem krajowym” 

część trzecia „po postawieniu diagnozy weterynaryjnej w wyniku badania klinicznego 

zwierzęcia” 

część czwarta „lub stałego monitorowania jego stanu zdrowia” 
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6. Wydawanie pozwoleń dla weterynaryjnych produktów leczniczych i nadzór 

nad nimi ***I 

Sprawozdanie: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosow

anie 

Gi/ge – uwagi 

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie łączne 

1-11 

13-30 

32-35 

komisja  +  

Art. 1, po punkcie 5 12 komisja go +  

Art. 1 pkt 16 31 komisja go +  

Głosowanie: wniosek Komisji  +  

Głosowanie: rezolucja ustawodawcza   odroczenie głosowania  

(art. 61 ust. 2 

Regulaminu)  

gi: 549, 36, 9 

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ECR: poprawki 12, 31 
 

Errata: wszystkie wersje językowe. 
 

 

7. Ku gospodarce opartej na danych 

Projekt rezolucji: B8-0308/2016 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-0308/2016 (komisja ITRE) 

Po ust. 3 1 GUE/NGL gp   

1 -  

2 ↓  

Po ust. 4 2 GUE/NGL  -  

Po ust. 9 3 GUE/NGL  -  

Ust. 10 4 GUE/NGL  -  



P8_PV(2016)03-10(VOT)_PL.doc 15  

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 15 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 19 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 26 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 304, 273, 5 

Ust. 29 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 32 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 36 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Motyw A ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw B ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw C ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw D ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  
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Wnioski o głosowanie odrębne 

Verts/ALE: motywy F, G, ust. 15, 19, 32 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ALDE: 

motyw D 

część pierwsza „mając na uwadze, że rozwój technologii dużych zbiorów danych jest nieodłącznym 

elementem nowego rynku cyfrowego i powinien zapewnić powstanie 

innowacyjnych i konkurencyjnych modeli biznesowych, przy jednoczesnym 

przestrzeganiu ram prawnych UE dotyczących ochrony danych, gdyż duże zbiory 

danych mogą nieść poważne zagrożenia i rodzić poważne wyzwania, szczególnie w 

odniesieniu do praw podstawowych (w tym ochrony prywatności i danych),” 

część druga „a także prowadzić do krzywdzącej dyskryminacji wynikającej z błędnych 

wniosków opartych na korelacji, a nie na przyczynowości;” 

 
ust. 29 

część pierwsza „uważa, że konieczne jest podjęcie większych wysiłków w zakresie anonimizacji i 

pseudonimizacji danych, co jest warunkiem wstępnym kreatywnej innowacyjności 

w obszarze danych oraz ważnym krokiem na drodze ku zmniejszeniu barier 

utrudniających wchodzenie na rynek przedsiębiorstwom typu start-up oraz MŚP;” 

uważa, że technologie pobierania i analizy danych, w tym eksploracja tekstu i 

danych, będą istotnym czynnikiem w uzyskiwaniu wartości dodanej z otwartych 

zbiorów danych;” 

część druga „zauważa jednak, że konieczne jest wyraźne rozróżnienie między przetwarzaniem 

danych osobowych a przetwarzaniem innych rodzajów danych oraz opracowanie 

rozwiązań technicznych wzmacniających ochronę prywatności już w fazie 

projektowania;” 

 
ust. 36 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „dla osób kierujących przedsiębiorstwami i urzędników 

publicznych wyższego szczebla” 

część druga te słowa 

 
Verts/ALE: 

ust. 26 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „zauważa, że działanie regulacyjne powinno być 

dostosowane do potrzeb rynku;” 

część druga te słowa 

 
S&D: 

poprawka 1 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „nad ryzykiem wyciągnięcia nieprawidłowych 

wniosków opartych jedynie na wyrywkowych korelacjach, oraz do zbadania 

zagadnień moralnych i etycznych, takich jak” 

część druga te słowa 

 
GUE/NGL: 

ust. 10 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „wzmacniania konkurencyjności” oraz „dostosowanych 

do rynku” 

część druga te słowa 
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8. Sytuacja w Erytrei 

Projekty rezolucji: B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016, B8-
0324/2016, B8-0320/2016 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0318/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, 

EFDD) 

Ust. 6 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 476, 80, 25 

3 +  

Ust. 16 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0318/2016  ECR  ↓  

B8-0319/2016  S&D  ↓  

B8-0320/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0321/2016  EFDD  ↓  

B8-0322/2016  ALDE  ↓  

B8-0323/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0324/2016  PPE  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL: Ust. 6 (część druga) 
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Wnioski o głosowanie podzielone 

ECR: 

Ust. 16 

część pierwsza „wzywa państwa członkowskie UE do zbadania roli Ludowego Frontu na rzecz 

Demokracji i Sprawiedliwości i jego różnych stronnictw, w tym stronnictwa 

młodzieżowego, oraz do zakazania wszelkich form zrzeszania się i prowadzenia 

działalności, które bezpośrednio wspierają sprawowanie kontroli i nadzoru w 

Europie, podważają zasady demokracji i praworządności oraz tworzą modele 

zastraszania i wymuszeń; wzywa państwa członkowskie do podjęcia działań 

zmierzających do zniesienia podatku nałożonego na erytrejską diasporę oraz do 

przeanalizowania transakcji finansowych związanych z wszelkimi innymi 

„składkami” pobieranymi przez powiązane z erytrejskim rządem organizacje 

działające za granicą” 

część druga „oraz do pełnej ochrony prawa do azylu wszystkich erytrejskich uchodźców w 

Europie;” 

 
GUE/NGL: 

Ust. 6 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „i bezpieczeństwa” oraz „do dopilnowania 

warunkowości uzgodnionej w ostatnim czasie pomocy, a także” 

część druga „i bezpieczeństwa” 

część trzecia „do dopilnowania warunkowości uzgodnionej w ostatnim czasie pomocy, a także” 
 

Różne 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0318/2016 podpisali również Michèle Rivasi (grupa Verts/ALE), 

Mara Bizzotto i Gianluca Buonanno (grupa ENF). 
 

 

9. Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie byłej Jugosłowiańskiej Republiki 

Macedonii 

Projekty rezolucji: B8-0310/2016 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-0310/2016 (komisja AFET) 

Całość tekstu 9 GUE/NGL  -  

Ust. 1 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 443, 113, 18 

Ust. 2 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 440, 118, 14 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 5 12 GUE/NGL  -  

Ust. 9 7 S&D ge + 301, 228, 27 

Po ust. 17 2 PPE  +  

Ust. 32 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Po ust. 40 5 Verts/ALE ge - 240, 310, 17 

Ust. 43 3 PPE  +  

6 Verts/ALE  -  

13 GUE/NGL gi - 108, 449, 13 

Ust. 44 15 GUE/NGL  -  

Po ust. 44 14 GUE/NGL gi - 104, 436, 25 

Ust. 45 16 GUE/NGL  -  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Po ust. 45 4 Verts/ALE gp   

1 -  

2 ↓  

Ust. 48 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 50 17S GUE/NGL gi - 136, 387, 35 

8 S&D ge + 314, 224, 8 

Po umocowaniu 15 1 PPE  +  

Motyw C ust. pierwotny gp   
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

tekst 
1 +  

2 +  

Motyw F 10 GUE/NGL  -  

Motyw G 11 GUE/NGL  -  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) ge + 404, 76, 29 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL: poprawki 13, 14 

EFDD: ust. 1 (2. część), ust. 2 (2. część), popr. 17 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

GUE/NGL: 

motyw C 

część pierwsza „mając na uwadze, że kraj ten od dziesięciu lat jest krajem kandydującym do UE” 

część druga „i wciąż uważany jest za jednego z najbardziej zaawansowanych kandydatów, jeśli 

chodzi o dostosowanie do dorobku prawnego UE;” 

 
motyw G 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słowa „Radą” 

część druga to słowo 

 
ust. 32 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „wzywa do większej dyscypliny budżetowej i zachęca 

do stosowania zasady równowagi budżetowej;” 

część druga te słowa 

 
ust. 45 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „i podjęcia nowych inicjatyw, których celem będzie 

przezwyciężenie utrzymujących się różnic zgodnie z orzeczeniem 

Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 2011 r.,” 

część druga te słowa 

 
ust. 48 

część pierwsza „zwraca się do rządu o podniesienie ogólnego poziomu zbieżności z polityką 

zagraniczną UE, jako że poziom ten wciąż jest niski (68%);” 

część druga „apeluje do rządu o dostosowanie się do wspólnych stanowisk UE w sprawie 

integralności statutu rzymskiego;” 

 
poprawka 4 
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część pierwsza „w związku z tym popiera złożoną przez Matthew Nimetza, osobistego wysłannika 

Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. rozmów między 

Grecją a byłą jugosłowiańską republiką Macedonii, propozycję nazwy złożonej 

zawierającej oznaczenie geograficzne,” 

część druga „pod warunkiem że nie kwestionuje się macedońskiej narodowości, tożsamości, 

kultury i języka;” 

 
EFDD: 

ust. 1 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „integracji euroatlantyckiej i” 

część druga te słowa 

 
ust. 2 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „perspektywę euroatlantycką” 

część druga te słowa 
 

 

10. Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Czarnogóry 

Projekt rezolucji: B8-0309/2016 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-0309/2016 (komisja AFET) 

Ust. 2 6 Verts/ALE  -  

Po ust. 2 8 Verts/ALE  -  

Ust. 3 4= 

7= 

ECR 

Verts/ALE 

ge + 353, 34, 148 

Ust. 4 9 Verts/ALE  -  

Ust. 16 5 ECR  +  

Po ust. 32 10 Verts/ALE  -  

Ust. 33 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 415, 103, 11 

Ust. 34 1 GUE/NGL  -  

3 S&D gp   

1 -  

2/ge + 278, 228, 12 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

11 Verts/ALE  -  

2 PPE gp   

1 ↓  

2 ↓  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 ↓  

2 ↓  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFDD: ust. 33 (2. część) 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

Verts/ALE 

poprawka 3 

część pierwsza „odnotowuje decyzję NATO o zaproszeniu Czarnogóry do sojuszu i zachęca do 

szybkiego i skutecznego przeprowadzenia negocjacji akcesyjnych; zachęca w 

związku z tym do kontynuowania reformy sektora bezpieczeństwa; z zadowoleniem 

przyjmuje udział Czarnogóry w misjach WPBiO dowodzonych przez UE; 

część druga „przypomina, że negocjacje w sprawie przystąpienia do UE są niezależne od procesu 

akcesyjnego do NATO;” 

 
EFDD: 

ust. 33 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie ustawy o 

wdrożeniu międzynarodowych środków ograniczających, w tym w kontekście 

bezprawnej aneksji Krymu przez Rosję oraz wydarzeń we wschodniej Ukrainie; 

zachęca inne państwa tego regionu do współpracy z UE w zakresie dostosowania 

polityki zagranicznej oraz do podążania za przykładem Czarnogóry;” 

część druga te słowa 

 
ust. 34 

część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje decyzję NATO o zaproszeniu Czarnogóry do sojuszu i 

zachęca do szybkiego i skutecznego przeprowadzenia negocjacji akcesyjnych; 

zachęca w związku z tym do kontynuowania reformy sektora bezpieczeństwa;” 

część druga „z zadowoleniem przyjmuje udział Czarnogóry w misjach WPBiO dowodzonych 

przez UE;” 

 
PPE: 

poprawka 2 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „powtarza, że kryteria akcesyjne do NATO i UE są 

podobne oraz że” 

część druga te słowa 
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11. Unia bankowa – Sprawozdanie roczne za rok 2015 

Sprawozdanie: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 26 1 pk komisja  +  

Ust. 64 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 429, 72, 15 

Ust. 65 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 369, 99, 50 

Ust. 66 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 364, 95, 54 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 351, 112, 30 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ECR: Ust. 64, 65, 66 

 


