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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. Tatarzy krymscy 

Projekty rezolucji: B8-0582/2016, B8-0585/2016, B8-0586/2016, B8-0589/2016, B8-0590/2016, B8-

0592/2016, B8-0588/2016 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0582/2016  

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

Ust. 4 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 307, 232, 27 

Umocowanie 10 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0582/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0585/2016  EFDD  ↓  

B8-0586/2016  ECR  ↓  

B8-0588/2016  S&D  ↓  

B8-0589/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0590/2016  PPE  ↓  

B8-0592/2016  ALDE  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL: ust. 4 (część druga) 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

S&D: umocowanie 10 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

S&D, GUE/NGL: 

ust. 4 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „wzywa, by w związku z zakazem działalności 

Medżlisu rozważyć rozszerzenie listy osób objętych sankcjami UE;” 

część druga te słowa 
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Różne 

Marijana Petir wycofała swój podpis pod wspólnym projektem rezolucji RC-B8-0582/2016. 
 

 

2. Gambia 

Projekty rezolucji: B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016, B8-
0602/2016 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0591/2016  

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

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 539, 27, 43 

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0591/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0593/2016  ECR  ↓  

B8-0595/2016  S&D  ↓  

B8-0598/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0600/2016  PPE  ↓  

B8-0602/2016  ALDE  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

PPE: głosowanie końcowe 
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3. Dżibuti 

Projekty rezolucji: B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016, B8-

0603/2016 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0594/2016  

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

Ust. 3 3 PPE ge + 330, 268, 20 

Ust. 5 4 PPE  +  

Po ust. 8 1 EFDD gi - 122, 321, 184 

Ust. 14 5 PPE  +  

Ust. 17 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 18 2 EFDD  -  

Motyw C 6 PPE ge + 293, 285, 52 

Motyw I 7 PPE ge + 298, 288, 52 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0594/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0596/2016  ECR  ↓  

B8-0597/2016  S&D  ↓  

B8-0599/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0601/2016  PPE  ↓  

B8-0603/2016  ALDE  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFDD: poprawka 1 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

GUE/NGL: ust. 17 
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4. Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania * 

Sprawozdanie: Dariusz Rosati (A8-0157/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie łączne 

1–2 

6–10 

12 

14–17 

19–20 

26–34 

komisja  +  

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie łączne 

3 komisja go +  

4 komisja gp   

1 +  

2 +  

11 komisja gp   

1 +  

2 +  

13 komisja go/ge + 348, 273, 22 

18 komisja gp   

1 +  

2 -  

21 komisja go/ge + 360, 277, 8 

23 komisja go/ge + 342, 297, 3 

24 komisja go/ge + 297, 296, 52 

Art. 8aa ust. 2 41 EFDD gi - 270, 361, 14 

22 komisja  +  

Art. 8aa po ust. 3 42 EFDD gi - 306, 330, 8 

Art. 8aa po ust. 4 25 komisja gp   

1 -  

2 ↓  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

37 PPE  +  

Załącznik, załącznik 

III sekcja I ust. 4 

36 ponad 40 

posłów 

 -  

47 GUE/NGL gi - 273, 364, 11 

Po motywie 2 43 GUE/NGL gi - 284, 332, 27 

44 GUE/NGL gi - 307, 332, 6 

Motyw 4 5 komisja gp   

1 +  

2 +  

45 GUE/NGL  ↓  

Motyw 7 35 ponad 40 

posłów 

ge - 285, 360, 3 

Motyw 11 38 EFDD ge - 267, 374, 9 

Motyw 12 39 EFDD gi - 309, 320, 16 

Motyw 16 40 EFDD  -  

Po motywie 18 46 GUE/NGL gi - 286, 335, 29 

Głosowanie: wniosek Komisji  +  

Głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 567, 30, 53 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFDD: poprawki 39, 41, 42 

GUE/NGL: poprawki 43, 44, 46, 47 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: poprawki 21, 23, 24 

S&D: poprawki 3, 13 

Verts/ALE: poprawka 13 
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Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

poprawka 18 

część pierwsza „do celów art. 8 ust. 1 oraz art. 8a i 8aa – systematyczne przekazywanie określonych 

z góry informacji innemu państwu członkowskiemu i Komisji Europejskiej, bez 

uprzedniego wniosku z ich strony, w ustalonych z góry, regularnych odstępach 

czasu; do celów art. 8 ust. 1 odniesienie do dostępnych informacji dotyczy 

informacji zawartych w dokumentacji podatkowej państwa członkowskiego 

przekazującego informacje, które można wyszukiwać zgodnie z procedurami 

gromadzenia i przetwarzania informacji w tym państwie członkowskim;” 

część druga „do dokumentów tych dostęp powinny mieć również kraje trzecie; prace w zakresie 

udostępniania sprawozdań krajom trzecim rozpoczęto już w ramach wielostronnej 

umowy między właściwymi organami zawartej na forum OECD i należy 

dopilnować, aby kraje trzecie mogły otrzymać wymagane informacje od wszystkich 

państw członkowskich;” 

 
Verts/ALE 

poprawka 5 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „– bez uszczerbku dla konkurencyjności Unii –” 

część druga te słowa 

 
S&D: 

poprawka 11 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „i dopilnowanie, aby nie prowadziło to do powielania 

standardów, a co za tym idzie do zwiększenia kosztów administracyjnych po stronie 

podmiotów gospodarczych.” 

część druga te słowa 

 
EFDD: 

poprawka 25 

część pierwsza „W celu zwiększenia przejrzystości z korzyścią dla obywateli Komisja publikuje 

sprawozdania według krajów w oparciu o informacje zawarte w centralnym rejestrze 

sprawozdań według krajów.” 

część druga „Komisja musi przy tym przestrzegać postanowień art. 23a dotyczącego zachowania 

poufności.” 

 
Verts/ALE, EFDD: 

poprawka 4 

część pierwsza „Organy podatkowe państw członkowskich potrzebują wyczerpujących i rzetelnych 

danych na temat struktury wielonarodowych grup przedsiębiorstw, ich polityki cen 

transferowych, rozliczeń podatkowych, ulg podatkowych oraz transakcji 

wewnętrznych zarówno w Unii, jak i poza jej terytorium. Informacje te umożliwią 

organom podatkowym reagowanie na szkodliwe praktyki podatkowe poprzez 

zmianę prawa lub odpowiednie oceny ryzyka i kontrole podatkowe oraz pozwolą im 

stwierdzić, czy przedsiębiorstwa stosują praktyki prowadzące do sztucznego 

przerzucania znacznej części dochodów w celu uzyskania korzyści podatkowych. 

Komisja powinna mieć również dostęp do informacji wymienianych między 

organami podatkowymi państw członkowskich, aby zagwarantować przestrzeganie 

odpowiednich reguł konkurencji.” 

część druga „Komisja powinna traktować te informacje jako poufne i powinna podjąć wszelkie 

stosowne działania w celu ochrony tych informacji.” 
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5. Identyfikowalność produktów rybołówstwa i akwakultury w restauracjach i 

sprzedaży detalicznej 

Projekt rezolucji: B8-0581/2016 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-0581/2016   (komisja PECH) 

Głosowanie: rezolucja (całość 

tekstu) 

 +  

 

 

 

6. Status gospodarki rynkowej Chin 

Projekty rezolucji: B8-0604/2016, B8-0605/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0612/2016, B8-
0610/2016, B8-0611/2016, B8-0607/2016 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-0604/2016  (EFDD) 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi - 55, 551, 36 

Projekt rezolucji B8-0605/2016   (ENF) 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi - 58, 563, 20 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0607/2016  

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

Ust. 2 2 GUE/NGL gi - 107, 527, 16 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Po ust. 2 6 ENF gi - 79, 549, 16 

Po ust. 3 3 GUE/NGL  -  

Ust. 4 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Po ust. 5 4 GUE/NGL  -  

Ust. 6 5 GUE/NGL gi - 90, 541, 22 

7 EFDD gi - 152, 313, 180 

Motyw B ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw J ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Po motywie K 1 GUE/NGL gp   

1 -  

2 ↓  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 546, 28, 77 

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0607/2016  ALDE  ↓  

B8-0608/2016  PPE  ↓  

B8-0609/2016  S&D  ↓  

B8-0610/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0611/2016  ECR  ↓  

B8-0612/2016  Verts/ALE  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL: poprawki 2, 5 

EFDD: głosowanie końcowe (B8-0604/2016), poprawka 7 

ENF: głosowanie końcowe (B8-0605/2016), poprawki 2, 6, 7, głosowanie końcowe 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

EFDD: ust. 4, motyw J 

ENF: motyw B 
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Wnioski o głosowanie podzielone 

ENF: 

poprawka 1 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „i neoliberalna” 

część druga te słowa 

 
ust. 2 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa „jeszcze” 

część druga to słowo 
 

Różne 

Projekt rezolucji B8-0608/2016 podpisali również Antonio Tajani i Massimiliano Salini (grupa PPE).  

Stelios Kouloglou i Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) wycofali swoje podpisy pod poprawką 1 do 

wspólnego projektu rezolucji RC-B8-0607/2016. 
 

 

7. Działania następcze i stan obecny w związku z programem działań do roku 2030 i 

celami zrównoważonego rozwoju 

Projekt rezolucji: B8-0583/2016 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-0583/2016  

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

Ust. 6 4 Verts/ALE ge + 344, 282, 24 

Po ust. 8 3 Verts/ALE  -  

Po ust. 13 1 GUE/NGL gi - 127, 448, 71 

Po motywie E 2 Verts/ALE  -  

Motyw H ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL: poprawka 1 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

S&D: motyw H 
 



P8_PV(2016)05-12(VOT)_PL.doc 11 PE 582.707 

Różne 

Projekt rezolucji B8-0583/2016 podpisali również Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal 

Rubial, Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena, Monika Flašíková Beňová, Jude Kirton-Darling, Jeppe 

Kofod i Norbert Neuser (grupa S&D). 

Projekt rezolucji B8-0583/2016 podpisali również Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella 

Adinolfi, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas i Eleonora Evi (grupa EFDD). 

Projekt rezolucji B8-0583/2016 podpisał również Jan Zahradil (grupa ECR). 

Projekt rezolucji B8-0583/2016 podpisał również Joachim Zeller (grupa PPE). 

Grupa EFDD wycofała swój projekt rezolucji B8-0587/2016. 
 

 

8. Obowiązek wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia pewnych środków 

żywnościowych 

Projekt rezolucji: B8-0545/2016 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-0545/2016  (komisja ENVI) 

Ust. 2 3 PPE gi + 182, 446, 24 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Ust. 3 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/ge + 435, 212, 4 

2 -  

Ust. 4 4 PPE gi - 184, 436, 33 

Po ust. 4 6 PPE  -  

Ust. 5 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 6 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 7 1 GUE/NGL gi - 207, 426, 16 

Po ust. 7 5 PPE gp   

1 -  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2 ↓  

9 PPE ge + 343, 293, 8 

Ust. 8 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 11 ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Ust. 12 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 14 7 PPE  -  

Ust. 15 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 342, 302, 3 

3/ge - 319, 325, 2 

Po ust. 15 10 PPE  -  

Ust. 16 ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Ust. 17 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 18 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Po ust. 18 8 PPE gi - 165, 465, 22 

Ust. 19 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 20 ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Ust. 21 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 23 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 613, 16, 22 

Ust. 24 20 Verts/ALE  -  

ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Ust. 25 2 GUE/NGL  -  

ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 395, 244, 13 

Ust. 26 21 Verts/ALE  -  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/ge + 384, 260, 6 

2 +  

Ust. 27 16 PPE gi - 165, 466, 21 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 29 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 365, 203, 81 

Ust. 30 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 31 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 35 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Umocowanie 7 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Po motywie F 17 Verts/ALE  -  

18 Verts/ALE  -  

19 Verts/ALE ge - 177, 465, 9 

Po motywie G 13 PPE ge - 290, 336, 20 

Motyw H ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 423, 225, 3 

Po motywie H 11 PPE  -  

Motyw I 14 PPE  -  

Motyw J 15 PPE  -  

Motyw K ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Po motywie K 12 PPE  -  

Motyw L ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 422, 159, 68 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ENF: poprawka 8, głosowanie końcowe 

GUE/NGL: poprawki 1, 3, 4, 16, ust. 23, 29 
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Wnioski o głosowanie odrębne 

ALDE: ust. 16, 18, 27, 2, 19 

ECR: ust. 17, 24, 26, 30 

PPE: ust. 3, 5, 8, 11, 12, 15, 17, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 35, umocowanie 7, motywy H, 

K, L 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ALDE: 

ust. 2 

część pierwsza „podkreśla, że według badania Eurobarometru z 2013 r. 84% obywateli UE uważa, 

że wskazywanie pochodzenia mleka jest konieczne, niezależnie od tego, czy jest ono 

sprzedawane jako takie, czy też jest składnikiem przetworów mlecznych; stwierdza, 

że jest to jeden z kilku czynników mogących mieć wpływ na zachowania 

konsumentów;” 

część druga „wyraża zatem przekonanie, że obowiązek wskazywania pochodzenia mleka na 

etykiecie ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia przejrzystości i 

identyfikowalności, a tym samym uspokojenia konsumentów europejskich, którzy 

domagają się wskazywania pochodzenia;” 

 
ust. 3 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „walczyć z fałszowaniem żywności” 

część druga te słowa 

 
ust. 15 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „podobnie jak wielu pracowników sektora” i „że 

pracownicy sektora nie uważają takiego środka za przeszkodę w prowadzeniu 

działalności” 

część druga „podobnie jak wielu pracowników sektora” 

część trzecia „że pracownicy sektora nie uważają takiego środka za przeszkodę w prowadzeniu 

działalności” 

 
ust. 19 

część pierwsza „przypomina, że dobrowolne systemy oznaczania, które są prawidłowo wdrażane w 

wielu państwach członkowskich, okazały się skuteczne zarówno pod względem 

informacji dla konsumentów, jak i dla producentów” 

część druga „zdaniem których wpływ na koszty produkcji był znikomy lub takiego wpływu nie 

było, co oznacza, że argumenty handlowe mogą być przesadzone;” 

 
PPE: 

ust. 6 

część pierwsza „wysoko ocenia zawartą w badaniu analizę kosztów i korzyści związanych z 

wprowadzeniem obowiązku wskazania miejsca pochodzenia w przypadku mleka i 

mleka wykorzystywanego jako składnik w przetworach mlecznych” 

część druga „lecz wyraża przekonanie, że Komisja w swoich wnioskach niedostatecznie wzięła 

pod uwagę pozytywne aspekty oznaczania kraju pochodzenia takich produktów, 

takie jak lepsze informowanie konsumentów; zwraca uwagę, że konsumenci mogą 

czuć się wprowadzeni w błąd, gdy informacje dotyczące obowiązkowego wskazania 

miejsca pochodzenia są niedostępne, a stosowane jest inne oznaczenie produktów 

spożywczych, np. flagi państwowe;” 
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ust. 26 

część pierwsza „wzywa Komisję do przedstawienia wniosków ustawodawczych wprowadzających 

obowiązek wskazywania pochodzenia mięsa zawartego w przetworzonych środkach 

spożywczych w celu zapewnienia większej przejrzystości w całym łańcuchu 

żywnościowym oraz lepszego informowania konsumentów w kontekście skandalu 

związanego z mięsem końskim i innych przypadków fałszowania żywności;” 

część druga „zwraca ponadto uwagę, że wymogi obowiązujące w zakresie etykietowania 

powinny uwzględniać zasadę proporcjonalności oraz obciążenia administracyjne 

spoczywające na podmiotach rynku spożywczego i organach odpowiedzialnych za 

egzekwowanie przepisów;” 

 
ust. 27 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa „obowiązek” 

część druga to słowo 

 
ENF: 

poprawka 5 

część pierwsza „zauważa, że według badania, które dołączono do sprawozdania Komisji 

dotyczącego mleka i innych produktów mięsnych, obowiązkowe oznaczanie 

pochodzenia prowadziłoby do ponownego upaństwowienia jednolitego rynku,” 

część druga „a w związku z tym miałoby negatywny wpływ na działalność zakładów 

mleczarskich w regionach przygranicznych;” 
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9. Porozumienie ramowe dotyczące urlopu rodzicielskiego 

Sprawozdanie: Maria Arena (A8-0076/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 3 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 344, 247, 42 

Ust. 4 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 6 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 7 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 411, 212, 21 

Ust. 9 4 GUE/NGL  -  

Ust. 11 5 GUE/NGL  -  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 491, 119, 32 

2/gi + 334, 289, 16 

Ust. 14 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 557, 46, 42 

Ust. 18 6 GUE/NGL gi - 68, 536, 34 

Ust. 20 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 21 7 GUE/NGL  -  

Ust. 22 ust. pierwotny 

tekst 

gp  z poprawką ustną 

1 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2/ge - 225, 241, 169 

Ust. 24 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 26 8 GUE/NGL gi - 55, 573, 12 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 27 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 596, 17, 27 

2/gi + 334, 262, 38 

Ust. 31 9 GUE/NGL  -  

Ust. 33 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi - 277, 341, 22 

Motyw C ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw D 1 GUE/NGL gi - 112, 505, 24 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Motyw E ust. pierwotny 

tekst 

gi + 581, 32, 26 

Motyw H 2 GUE/NGL  -  

Motyw J 3 GUE/NGL  -  

Motyw R ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 540, 74, 26 

Motyw S ust. pierwotny 

tekst 

gi + 358, 193, 85 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 491, 101, 38 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL: poprawki 1, 6, 8, motywy E, S 

ECR: ust. 3, 7 

S&D: ust. 11, 27 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: ust. 33, motyw S 

S&D: ust. 3, 7, 20 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

ust. 6 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa „jednopłciowe” 

część druga to słowo 

 
ust. 11 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „uważa, że system przyjęty przez partnerów 

społecznych powinien promować rozwiązanie, zgodnie z którym znaczna część 

urlopu jest nieprzenoszalna;” 

część druga te słowa 

 
ust. 22 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „wzywa partnerów społecznych, by w oparciu o projekt 

sprawozdania z wykonania, przyznali, że dyrektywa w sprawie urlopu 

rodzicielskiego nie sprawdziła się jeśli chodzi o cel zachowania równowagi między 

życiem zawodowym i rodzinnym, udział kobiet w rynku pracy, wyzwania 

demograficzne i udział mężczyzn w obowiązkach domowych i opiece nad dziećmi 

oraz innymi osobami wymagającymi opieki, co stoi w sprzeczności z zasadami i 

wartościami UE w zakresie równości kobiet i mężczyzn;” i „w związku z tym” 

część druga te słowa 
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ust. 26 

część pierwsza „podkreśla, że lepsza koordynacja, większa spójność i dostępność systemów 

urlopów (macierzyńskiego, ojcowskiego lub rodzicielskiego) w państwach 

członkowskich zwiększa poziom ich wykorzystania i ogólnej skuteczności;” 

część druga „podkreśla, że w związku z tym niezbędna i pilnie potrzebna jest europejska 

dyrektywa w sprawie co najmniej dwutygodniowego urlopu ojcowskiego;” 

 
ust. 27 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „przedłużenia okresu, w którym obydwoje rodziców 

może skorzystać z prawa do urlopu rodzicielskiego; wzywa Komisję i partnerów 

społecznych do podniesienia wieku dziecka, na które przysługuje urlop rodzicielski, 

a także” 

część druga te słowa 

 
GUE/NGL: 

ust. 4 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „w celu zapewnienia, aby oferowana przez jej przepisy 

zdolność dostosowywania nie była nadmiernie stosowana;” 

część druga te słowa 

 
ust. 14 

część pierwsza „zauważa, że powrót do pracy po urlopie rodzicielskim może stanowić trudną i 

stresującą sytuację zarówno dla rodzica, jak i dla dziecka; wzywa państwa 

członkowskie do przyjęcia polityki rodzinnej ułatwiającej sprawny i stopniowy 

powrót do pracy oraz ogólną optymalną równowagę między życiem zawodowym a 

prywatnym,” 

część druga „przy jednoczesnym uwzględnieniu propagowania telepracy, pracy z domu telepracy 

i inteligentnego środowiska pracy w taki sposób, aby taka polityka nie nakładała 

dodatkowych obciążeń na pracowników;” 

 
ust. 24 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „indywidualnego podejścia” 

część druga te słowa 

 
ust. 33 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „aby w razie potrzeby uwzględniała cele równości płci 

w dziedzinie zatrudnienia w europejskim semestrze na rzecz koordynacji polityki 

gospodarczej, aby umożliwić realizację celów strategii «Europa 2020»” i „unijnych” 

część druga te słowa 

 
motyw C 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „osiągnięcia wynoszącego 75 % docelowego wskaźnika 

zatrudnienia określonego w strategii «Europa 2020» oraz” 

część druga te słowa 

 
motyw D 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa „częściowo” 

część druga to słowo 
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motyw R 

część pierwsza „mając na uwadze, że różnice między mężczyznami i kobietami jeśli chodzi o 

korzystanie z urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego lub rodzicielskiego świadczą o 

wyraźnej dyskryminacji płciowej jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi i udział kobiet w 

rynku pracy;” 

część druga „mając na uwadze, że podjęte w wielu państwach członkowskich środki mające na 

celu zachęcanie mężczyzn do brania równego udziału w obowiązkach rodzinnych 

nie przyniosły zadowalających rezultatów;” 
 

Różne 

Maria Arena zgłosiła poprawkę ustną do ust. 22: 

„22. wzywa partnerów społecznych, by w oparciu o sprawozdanie Komisji opublikowane w lutym 

2015 r., zajęli się brakami dyrektywy w sprawie urlopu rodzicielskiego, skutkującymi nieosiągnięciem 

w pełni celów w zakresie zachowania równowagi między życiem zawodowym i rodzinnym, udziału 

kobiet w rynku pracy, wyzwań demograficznych i udziału mężczyzn w obowiązkach domowych i 

opiece nad dziećmi oraz innymi osobami wymagającymi opieki; uważa, że należy podjąć 

skuteczniejsze działania celem zachęcania do bardziej równego podziału obowiązków rodzinnych 

pomiędzy kobiety i mężczyzn;” 
 

 

10. Zapobieganie handlowi ludźmi i zwalczanie tego procederu 

Sprawozdanie: Catherine Bearder (A8-0144/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 13 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 15 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Ust. 19 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 319, 213, 72 

Ust. 20 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 24 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2 +  

Ust. 26 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 27 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 33 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 557, 36, 21 

2/gi + 550, 41, 17 

3/gi - 191, 408, 10 

4/gi + 456, 127, 16 

Ust. 34 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 39 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 47 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 48 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 553, 28, 12 

2/gi + 480, 62, 44 

3/gi + 335, 177, 67 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 50 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 319, 129, 101 

Ust. 51 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 53 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 55 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 58 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

Ust. 60 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 61 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 63 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3/ge - 195, 333, 16 

4 +  

5 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

6 +  

Ust. 64 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 70 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 71 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 72 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Po ust. 72 2 GUE/NGL ge + 281, 257, 3 

Ust. 73 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 74 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

Ust. 75 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 431, 104, 3 

Ust. 78 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 421, 65, 43 

Ust. 85 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 88 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2/ge - 253, 255, 1 

Ust. 96 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw E ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Po motywie M 1 ALDE  +  

Motyw N ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw R ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw V ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3/ge + 253, 240, 20 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 391, 43, 53 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ECR: ust. 33, 75, 78 

GUE/NGL: ust. 48 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ECR: ust. 70, 71, 72, 96 

PPE: ust. 15, 39, 50, 53, 70, 71, 72 

ALDE: ust. 19, motyw N 

S&D: motyw E 

Verts/ALE: ust. 50, motyw N 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ECR: 

ust. 20 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „(na przykład przez wydawanie wiz humanitarnych)” 

część druga te słowa 
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ust. 73 

część pierwsza „zauważa, że zmienny charakter prawnego status pobytu nie wyklucza możliwości 

stania się ofiarą handlu ludźmi” 

część druga „oraz że w związku z tym takie ofiary powinny mieć takie same prawa jak inni; 

apeluje do państw członkowskich, by nie łączyły ze sobą kwestii migracji i handlu 

ludźmi, podkreślając zasadę bezwarunkowej pomocy, o której mowa w dyrektywie;” 

 
PPE: 

ust. 24 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „w tym w odniesieniu do prawa do pobytu oraz dostępu 

do rynku pracy państwa członkowskiego, do którego trafiła ofiara handlu ludźmi; 

podkreśla, że przepisy te nie powinny być uzależnione od złożenia przez ofiarę 

skargi ani od współpracy w dochodzeniu karnym;” 

część druga te słowa 

 
ust. 34 

część pierwsza „wzywa do lepszego wdrożenia i monitorowania stosowania art. 8 dyrektywy 

2011/36/UE, tak aby ofiary handlu ludźmi nie były ścigane i aby nie nakładano na 

nie sankcji albo kar, oraz podkreśla, że obejmuje to nienakładanie sankcji albo kar za 

prostytucję” 

część druga „i niekaranie za nielegalny wjazd do państw tranzytowych i docelowych lub za 

nielegalny pobyt w tych państwach;” 

 
ust. 51 

część pierwsza „apeluje do państw członkowskich o pełne wdrożenie art. 18 ust. 4 dyrektywy oraz o 

rozwijanie określonych strategii ograniczania popytu na handel ludźmi do celów 

wykorzystywania seksualnego, takich jak programy pomocowe i projekty na rzecz 

wzmocnienia pozycji i ochrony praw osób uprawiających prostytucję i ograniczenia 

ich podatności na wykorzystywanie, a także kampanie mające na celu osłabienie 

popytu na usługi seksualne ofiar handlu ludźmi, zauważając jednocześnie, że 

regulowanie kwestii prostytucji leży w kompetencji państw członkowskich; apeluje 

do Komisji o dokładniejsze zbadanie wszelkich powiązań między popytem na usługi 

seksualne a handlem ludźmi;” 

część druga „uważa, że ograniczenie popytu można osiągnąć przez przepisy przenoszące ciężar 

przestępstwa na osoby kupujące usługi seksualne ofiar handlu ludźmi raczej niż na 

osoby je sprzedające;” 

 
ust. 55 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „skierowane przede wszystkim do mężczyzn” 

część druga te słowa 

 
ust. 61 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa „specyficzną” 

część druga to słowo 

 
ust. 85 

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

część druga te słowa 

 
ust. 88 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „przez rewizję przepisów dotyczących pobytu ofiar 

handlu ludźmi” 

część druga te słowa 
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motyw R 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „przewidując prawo ofiary do legalnego pobytu i pracy 

w państwie członkowskim, do którego została ona nielegalnie przewieziona” 

część druga te słowa 

 
ENF: 

ust. 13 

część pierwsza „uważa, że osoby ubiegające się o azyl, uchodźcy i migranci są szczególnie podatni 

na handel ludźmi oraz że należy zwrócić szczególną uwagę na handel kobietami, 

dziećmi oraz członkami innych szczególnie wrażliwych grup; domaga się, by 

Komisja i państwa członkowskie zbadały związek między rosnącą liczbą 

przybywających uchodźców a handlem ludźmi; wzywa państwa członkowskie do 

wzmocnienia współpracy, w tym w punktach szybkiej rejestracji migrantów, w celu 

identyfikacji potencjalnych ofiar oraz wykorzystania wszelkich sposobów 

zwalczania handlarzy ludźmi i przemytników, w tym przez usprawnienie 

gromadzenia danych i zapewnienie zgodności z obecnymi standardami w zakresie 

ochrony; przypomina rolę unijnych agencji i sieci polegającą na identyfikowaniu na 

wczesnym etapie ofiar na unijnych granicach oraz walce z handlem ludźmi, w 

związku z czym podkreśla konieczność szerszej współpracy między Europolem, 

Eurojustem, władzami krajowymi i państwami trzecimi, korzystając także z 

europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych; domaga się 

zwiększenia zasobów agencji WSiSW w celu umożliwienia im wyznaczania 

przeszkolonych w zakresie aspektu płci funkcjonariuszy agencji, zwłaszcza w 

państwach członkowskich stojących w obliczu nasilonych mieszanych przepływów 

migracyjnych;” z wyjątkiem słów „osoby ubiegające się o azyl, uchodźcy i migranci 

są szczególnie podatni na handel ludźmi”, „w zakresie aspektu płci” i „mieszanych” 

część druga te słowa 

część trzecia „podkreśla, że nowe, oparte na punktach szybkiej rejestracji podejście 

przedstawione w Europejskim programie w zakresie migracji nie powinno być 

ograniczone do szybkiego gromadzenia danych i nadrabiania zaległości, lecz 

powinno także obejmować proporcjonalny komponent zwalczania handlu ludźmi, 

nastawiony na skuteczne kierowanie potencjalnych ofiar do odpowiednich służb;” 

 
ust. 58 

część pierwsza „przypomina, że według Europolu około 10 000 dzieci pozostających bez opieki 

zniknęło bez śladu po przybyciu do UE w 2015 r. i że mogą być one ofiarami handlu 

ludźmi oraz mogą być narażone na wszelkie formy wyzysku i nadużyć;” 

część druga „apeluje do państw członkowskich o pełne wdrożenie pakietu azylowego i 

rejestrowanie dzieci w momencie ich przybycia, aby objąć je systemami ochrony 

dzieci;” 

część trzecia „apeluje do państw członkowskich o intensywniejszą wymianę informacji, aby lepiej 

chronić migrujące dzieci w Europie;” z wyjątkiem słowa „migrujące” 

część czwarta „migrujące” 

 
GUE/NGL: 

ust. 27 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa „świadome” 

część druga to słowo 

 
ust. 47 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa „świadomego” 

część druga to słowo 
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S&D: 

ust. 15 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „którzy nie będą wahali się wykorzystać ich desperacji” 

część druga te słowa 

 
ust. 26 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „uznaje jednak trudności w udowodnieniu posiadania 

takiej wiedzy na drodze sądowej” 

część druga te słowa 

 
ust. 60 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „zmuszanie do” (w pierwszym nawiasie) 

część druga te słowa 

 
ECR, PPE: 

ust. 33 

część pierwsza „podkreśla, że aby motywować ofiary handlu ludźmi do zgłaszania tego rodzaju 

przestępstw władzom, ułatwiając w ten sposób wczesną identyfikację ofiar, 

konieczna jest modyfikacja istniejących przepisów w taki sposób, aby uznawały one 

ofiary handlu ludźmi za posiadaczy praw w świetle obowiązujących ram prawnych; 

podkreśla, że ofiary handlu ludźmi powinny mieć prawo do środków wsparcia” 

część druga „i ochrony” 

część trzecia „nawet w przypadku gdy ich sprawa zostanie oddalona w sądzie;” 

część czwarta „podkreśla potrzebę nadania większych uprawnień pracownikom opieki społecznej i 

zdrowotnej oraz służbom imigracyjnym w celu określenia, co stanowi przypadek 

handlu ludźmi i komu należy udzielić pomocy i ochrony w świetle prawa;” 

 
ust. 63 

część pierwsza „zauważa, że ofiary handlu ludźmi wymagają specjalistycznych usług,” 

część druga „w tym dostępu do bezpiecznego krótko- i długoterminowego zakwaterowania, 

programów ochrony świadków, opieki zdrowotnej i doradztwa, tłumaczeń 

pisemnych i ustnych, środków ochrony prawnej, rekompensaty,” 

część trzecia „pomocy w podróży,” 

część czwarta „edukacji i szkoleń,” 

część piąta „w tym nauczania języka ich kraju zamieszkania, pośrednictwa pracy, (re)integracji, 

mediacji rodzinnej i pomocy w przesiedleniu,” 

część szósta „oraz że usługi te powinny być w dalszym ciągu dostosowywane do indywidualnych 

potrzeb danych osób, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii płci społeczno-

kulturowej;” 

 
ust. 64 

część pierwsza „podkreśla, że aspekt płci w handlu ludźmi zobowiązuje państwa członkowskie do 

traktowania go jako formy przemocy wobec kobiet i dziewcząt; podkreśla, że należy 

zwrócić większą uwagę na dynamikę wykorzystywania i związane z nim 

długoterminowe szkody emocjonalne i psychologiczne; apeluje do Komisji, by 

zaproponowała europejską strategię zwalczania przemocy uwarunkowanej płcią,” 

część druga „obejmującą wniosek ustawodawczy w sprawie przemocy wobec kobiet z 

uwzględnieniem handlu ludźmi;” 
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ust. 74 

część pierwsza „wzywa wszystkie państwa członkowskie do skutecznego zagwarantowania praw 

ofiar i apeluje o analizę wdrożenia dyrektywy 2011/36/UE w świetle przepisów 

dyrektywy 2012/29/UE;” 

część druga „wzywa państwa członkowskie do zapewnienia wszystkim osobom, które twierdzą, 

że padły ofiarą handlu ludźmi bądź spełniają odnośne kryteria umożliwiające 

stwierdzenie tego faktu, bezpłatnej pomocy prawnej, w tym pomocy i reprezentacji 

prawnej, wsparcia psychologicznego i medycznego, a także informacji na temat 

praw do pomocy i opieki medycznej, w tym prawa do przerwania ciąży dla ofiar 

wykorzystywania seksualnego, aby pomóc tym osobom w uzyskaniu dostępu do ich 

praw, odszkodowań lub środków prawnych; podkreśla, że określenie się przez daną 

osobę jako ofiara nie powinno być nigdy jedynym wymogiem, od którego zależny 

jest dostęp do praw i usług przysługujących ofiarom;” z wyjątkiem słów 

„bezpłatnej” i „w tym prawa do przerwania ciąży dla ofiar wykorzystywania 

seksualnego” 

część trzecia „bezpłatnej” 

część czwarta „w tym prawa do przerwania ciąży dla ofiar wykorzystywania seksualnego” 

 
PPE, Verts/ALE: 

ust. 48 

część pierwsza „zauważa, że państwa członkowskie nie postrzegają tak samo przyczyn popytu na 

wykorzystywanie,” 

część druga „i apeluje do Komisji oraz państw członkowskich o zaproponowanie wytycznych 

dotyczących karania klientów w oparciu o model skandynawski, przy jednoczesnym 

szerzeniu wiedzy na temat wszystkich form handlu ludźmi, zwłaszcza 

wykorzystywania seksualnego, oraz nagłaśniania innych form wykorzystywania, np. 

przymusowej służby domowej;” z wyjątkiem słów „o zaproponowanie wytycznych 

dotyczących karania klientów w oparciu o model skandynawski” 

część trzecia „o zaproponowanie wytycznych dotyczących karania klientów w oparciu o model 

skandynawski” 

 
ENF, S&D: 

motyw V 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „wyłącznie przy zagwarantowaniu”, „instytucji UE i”, 

„mającej na celu przeciwdziałanie turystyce sądowej uprawianej przez grupy 

przestępcze i pojedynczych przestępców”, „osobom ubiegającym się o azyl, 

uchodźcom, migrantom i innym” i „nieletnim bez opieki” 

część druga „wyłącznie przy zagwarantowaniu”, „instytucji UE i”, „osobom ubiegającym się o 

azyl, uchodźcom, migrantom i innym” i „nieletnim bez opieki” 

część trzecia „mającej na celu przeciwdziałanie turystyce sądowej uprawianej przez grupy 

przestępcze i pojedynczych przestępców” 

 


