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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. Wyeliminowanie nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi: protokół do 

Ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia *** 

Zalecenie: Adam Szejnfeld (A8-0154/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: wyrażenie zgody gi + 608, 11, 14 

 

 

 

2. Jednolite wymagania techniczne dla pojazdów kołowych: porozumienie EKG 

ONZ *** 

Zalecenie: Bernd Lange (A8-0185/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: wyrażenie zgody gi + 589, 46, 11 

 

 

 

3. Umowa o handlu między UE a Kolumbią i Peru (przystąpienie Chorwacji) 

*** 

Zalecenie: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0155/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: wyrażenie zgody gi + 557, 17, 79 

 

 

 

4. Wzmocniona współpraca w obszarze ustrojów majątkowych par 

międzynarodowych *** 

Zalecenie: Jean-Marie Cavada (A8-0192/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: wyrażenie zgody gi + 550, 68, 36 
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5. Wyeliminowanie nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi: Protokół do 

Ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia (współpraca wymiarów 

sprawiedliwości w sprawach karnych) *** 

Zalecenie: Martina Anderson (A8-0198/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: wyrażenie zgody gi + 598, 25, 35 

 

 

 

6. Rynki instrumentów finansowych ***I 

Sprawozdanie: Markus Ferber (A8-0126/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Całość tekstu – 

głosowanie łączne nr 2 

2 komisja  +  

Głosowanie łączne nr 

1 

1 komisja  ↓  

Głosowanie: wniosek Komisji  +  

Głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 502, 158, 6 

 

 

 

7. Rynki instrumentów finansowych, nadużycia na rynku oraz rozrachunek 

papierów wartościowych ***I 

Sprawozdanie: Markus Ferber (A8-0125/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Całość tekstu – 

głosowanie łączne nr 2 

2 komisja  +  

Głosowanie łączne nr 

1 

1 komisja  ↓  

Głosowanie: wniosek Komisji  +  

Głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 504, 157, 9 
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8. Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Rimantas Šadžius  

Sprawozdanie: Bart Staes (A8-0183/2016) (głosowanie tajne (art. 182 ust. 1 Regulaminu)) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: nominowanie 

Rimantasa Šadžiusa 

 + 498, 120, 53 

 

 

 

9. Sprawozdanie UE za rok 2015 w sprawie spójności polityki na rzecz rozwoju 

Sprawozdanie: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 10 1 sprawozdawca  +  

Ust. 11 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 349, 309, 9 

Ust. 15 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 18 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 21 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 24 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 369, 290, 8 

Ust. 27 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 30 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 33 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 289, 372, 9 

Ust. 40 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 41 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 42 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw E ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 367, 305, 2 

Motyw F ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 357, 308, 8 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 523, 79, 72 

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: ust. 24, motywy E, F 

ECR: ust. 15, 24, 27, 41, 42 
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Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

ust. 27 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów: „oraz apeluje do Komisji o rozszerzenie wiążących 

ram na inne sektory” 

część druga te słowa 

 
ust. 33 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów: „w związku z tym wzywa UE, aby dążyła do 

ustanowienia pod auspicjami ONZ nowego organu międzyrządowego 

odpowiedzialnego za współpracę międzynarodową w sprawach podatkowych oraz 

aby zapewniła takiemu organowi zasoby niezbędne do skutecznego działania” 

część druga te słowa 

 
ECR: 

ust. 11 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów: „apeluje do rządów państw członkowskich o 

osadzenie spójności polityki na rzecz rozwoju w prawnie wiążącym akcie oraz o 

zdefiniowanie planu działania w kwestii spójności polityki na rzecz 

zrównoważonego rozwoju w celu zapewnienia jej operacyjności;” 

część druga te słowa 

 
ust. 18 

część pierwsza „podkreśla, że UE powinna zainwestować więcej środków w popartą dowodami 

analizę spójności polityki na rzecz rozwoju;” 

część druga „wzywa Komisję do niezwłocznego wskazania braku spójności i do opracowania 

analizy kosztów braku spójności, a także do opracowania odpowiednich 

mechanizmów monitorowania i śledzenia postępów w zakresie spójności polityki na 

rzecz rozwoju; zwraca się również do Komisji o uwzględnienie w swojej analizie 

propozycji dotyczących tego, jak unikać braku spójności między poszczególnymi 

strategiami politycznymi i radzić sobie z nim; podkreśla ponadto potrzebę 

poprawienia odniesień do spójności polityki na rzecz rozwoju w dokumentach 

programowych;” 

 
ust. 21 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów: „podkreśla, że UE potrzebuje większej harmonizacji 

polityki migracyjnej i azylowej, zarówno w obrębie samej Unii, jak i wspólnie z jej 

partnerami międzynarodowymi;” i „podkreśla znaczenie opracowania jednej 

wspólnej polityki azylowej i imigracyjnej;” oraz „przypomina, że kobiety i 

dziewczęta będące uchodźczyniami i migrantkami są szczególnie narażone na 

przemoc seksualną i wykorzystywanie seksualne oraz że do polityki migracyjnej UE 

należy włączyć perspektywę płci;” 

część druga „podkreśla, że UE potrzebuje większej harmonizacji polityki migracyjnej i azylowej, 

zarówno w obrębie samej Unii, jak i wspólnie z jej partnerami międzynarodowymi;” 

część trzecia „podkreśla znaczenie opracowania jednej wspólnej polityki azylowej i 

imigracyjnej;” 

część czwarta „przypomina, że kobiety i dziewczęta będące uchodźczyniami i migrantkami są 

szczególnie narażone na przemoc seksualną i wykorzystywanie seksualne oraz że do 

polityki migracyjnej UE należy włączyć perspektywę płci;” 
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ust. 40 

część pierwsza „wzywa do zdecydowanych działań ze strony UE, jej państw członkowskich i 

wszystkich partnerów międzynarodowych na rzecz wdrożenia niedawnego 

porozumienia paryskiego (COP 21) w sprawie klimatu; podkreśla, że UE i inne kraje 

rozwinięte muszą w dalszym ciągu wspierać działania w dziedzinie klimatu mające 

na celu redukcję emisji oraz zwiększanie odporności krajów rozwijających się, a 

zwłaszcza krajów najsłabiej rozwiniętych (LDC), na skutki zmiany klimatu; 

przypomina, że zasadnicze znaczenie w tym kontekście ma zapewnienie 

odpowiedniego finansowania działań związanych z klimatem; popiera proces 

transformacji unijnego sektora energetyki oraz przestawienie się na odnawialne 

źródła energii w tym względzie; podkreśla, że jeżeli nie uda się ograniczyć 

globalnego ocieplenia do poziomu znacznie poniżej 2 °C, zagrożone mogą być 

osiągnięte już postępy w dziedzinie rozwoju;” 

część druga „wzywa UE do odegrania aktywnej roli w stawianiu czoła światowemu wyzwaniu 

klimatycznemu poprzez określenie priorytetów strategicznych na wszystkich 

szczeblach i we wszystkich sektorach, a także do wyznaczenia i wdrożenia nowych 

wiążących celów w obszarze klimatu, efektywności energetycznej i energii ze źródeł 

odnawialnych, zgodnie z porozumieniem paryskim;” 

 
PPE, ECR: 

ust. 30 

część pierwsza Całość tekstu z wyjątkiem słów: „podatek od transakcji finansowych” i „podatek od 

emisji dwutlenku węgla, podatek solidarnościowy, opłaty z tytułu eksploatacji 

zasobów naturalnych itp.,” 

część druga „podatek od transakcji finansowych” 

część trzecia „podatek od emisji dwutlenku węgla, podatek solidarnościowy, opłaty z tytułu 

eksploatacji zasobów naturalnych itp.,” 
 

 

10. Nowy sojusz na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia 

Sprawozdanie: Maria Heubuch (A8-0169/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 2 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 419, 254, 1 

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 3 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 15, tiret drugie ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 18 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 22 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 25 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 418, 250, 3 

2 +  

Ust. 28 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 34, tiret pierwsze ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 34, tiret drugie ust. pierwotny 

tekst 

gi + 601, 55, 14 

Ust. 34, tiret szoste ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 36 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 59 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 357, 296, 20 



P8_PV(2016)06-07(VOT)_PL.doc 9 PE 584.725 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 66 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 72 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 399, 222, 42 

Ust. 85 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 88 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Umocowanie 26 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Umocowanie 37 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw C ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 416, 242, 10 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 577, 24, 69 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ECR: ust. 2 (część pierwsza), 25 (część pierwsza), 34 (tiret drugie) 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ECR: ust. 28, 72, 85, motyw C 

PPE: umocowania 26, 37, ust. 3, 15 (tiret drugie), 18, 36, 66, 72, 85, 88 
 



P8_PV(2016)06-07(VOT)_PL.doc 10 PE 584.725 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ECR: 

ust. 2 

część pierwsza „zauważa, że polityki inwestycji rolnych koncentrują się głównie na operacjach 

nabywania gruntów na dużą skalę oraz na rolnictwie zorientowanym na eksport i 

zazwyczaj niezwiązanym z gospodarką lokalną; zauważa, że rozwój ekstensywnego 

nawadniania na docelowych geograficznych obszarach inwestycyjnych może 

ograniczyć dostępność wody dla innych użytkowników, na przykład drobnych 

producentów rolnych lub pasterzy; podkreśla, że w tych okolicznościach potencjał 

przyczyniania się megapartnerstw publiczno-prywatnych do redukcji ubóstwa i 

większego bezpieczeństwa żywności musi zostać krytycznie oceniony i 

zwiększony;” 

część druga „podkreśla, że polityki inwestycji rolnych powinny być powiązane i powinny 

wspierać rozwój lokalnej gospodarki, w tym rolników prowadzących gospodarstwa 

rodzinne i drobnych producentów rolnych; przypomina, że w wytycznych FAO w 

zakresie własności zaleca się zapewnienie dostępu do ziemi, aby umożliwić 

rodzinom produkowanie żywności na potrzeby konsumpcji domowej oraz 

zwiększenie dochodów gospodarstwa domowego; podkreśla, że duże inwestycje w 

grunty w Afryce powinny opierać się na tych wytycznych, zapewniając drobnym 

producentom rolnym i społecznościom lokalnym dostęp do ziemi, wspierając 

inwestycje w lokalne MŚP i dbając o to, by partnerstwa publiczno-prywatne 

przyczyniały się do bezpieczeństwa żywnościowego oraz ograniczenia ubóstwa i 

nierówności;” 

 
ust. 25 

część pierwsza „zauważa, że przedsiębiorstwa wielonarodowe działające w ramach nowego sojuszu 

na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia faworyzują kontraktację na 

szeroką skalę, co grozi marginalizacją drobnych producentów rolnych;” 

część druga „wzywa dziesięć państw afrykańskich będących w nowym sojuszu na rzecz 

bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia do dopilnowania, by kontraktacja 

przynosiła korzyści zarówno kupującym, jak i lokalnym dostawcom; uważa, że w 

tym celu zasadnicze znaczenie ma wzmocnienie np. organizacji rolniczych, aby 

poprawić pozycję negocjacyjną rolników;” 

 
PPE: 

ust. 22 

część pierwsza „wzywa do opublikowania pełnej treści wszystkich listów intencyjnych dotyczących 

krajowych ram współpracy;” 

część druga „podkreśla potrzebę posiadania solidnych ram instytucjonalnych i prawnych 

zapewniających sprawiedliwy podział ryzyka i korzyści; podkreśla, że aktywny 

udział społeczeństwa obywatelskiego w pracach nowego sojuszu na rzecz 

bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia ma kluczowe znaczenie dla 

wzmocnienia przejrzystości i realizacji jego celów; przypomina, że należy wspierać 

dialog i konsultacje ze wszystkimi grupami społeczeństwa obywatelskiego;” 

 
ust. 34, tiret pierwsze 

część pierwsza „zagwarantowania integracyjnych i pluralistycznych porozumień, które priorytetowo 

traktują prawa, potrzeby i interesy tych, którym prawa do gruntów zostały przyznane 

zgodnie z prawem, w szczególności drobnych rolników i małych rodzinnych 

gospodarstw rolnych; zagwarantowania w szczególności uzyskania dobrowolnej, 

uprzedniej i świadomej zgody” 

część druga „wszystkich/wszelkich społeczności żyjących na gruntach, których własność jest 

przekazywana, i/lub gruntów, nad którymi kontrola jest przekazywana;” 
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ust. 34, tiret szóste 

część pierwsza „zapewnienia przestrzegania zasady swobodnej, uprzedniej i świadomej zgody” 

część druga „wszystkich społeczności dotkniętych inwestycjami masowego wykupu gruntów 

rolnych poprzez zapewnienie konsultacji gwarantujących równy udział wszystkich 

grup należących do społeczności lokalnych, zwłaszcza osób najbardziej 

wykluczonych i marginalizowanych;” 

 
ust. 59 

część pierwsza Całość tekstu z wyjątkiem słów „i suwerenność żywnościową” 

część druga „i suwerenność żywnościową” 
 

 

11. Ocena międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR) 

Sprawozdanie: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: rezolucja (całość 

tekstu) 

gi + 559, 36, 80 

 

 

 

12. Operacje pokojowe – zaangażowanie UE w działania ONZ i Unii 

Afrykańskiej 

Sprawozdanie: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 6 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 9 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3/gi + 483, 173, 19 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 13 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 16 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 18 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 485, 148, 35 

Ust. 22 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Umocowanie 8 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw N ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 491, 110, 73 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFDD: ust. 9 (część trzecia), 18 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ECR: ust. 6, 13, 16, 22 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ECR: 

umocowanie 8 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „z dnia 14 czerwca 2012 r. pt. „Plan działania na 

rzecz zwiększenia w ramach WPBiO unijnego wsparcia działań ONZ 

zapewniających utrzymanie pokoju i” 

część druga te słowa 

 
motyw N 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „prowadzi szkolenia i doradztwo w ramach misji 

WPBiO” 

część druga te słowa 
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ECR, EFDD: 

ust. 9 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „odnotowuje na dotychczasowe i trwające misje 

WPBiO mające na celu utrzymanie pokoju, zapobieganie konfliktom i wzmacnianie 

międzynarodowego bezpieczeństwa” i „zachęca UE do podjęcia dalszych starań na 

rzecz ułatwienia wnoszenia wkładu przez państwa członkowskie;” 

część druga „odnotowuje na dotychczasowe i trwające misje WPBiO mające na celu utrzymanie 

pokoju, zapobieganie konfliktom i wzmacnianie międzynarodowego 

bezpieczeństwa,” 

część trzecia „zachęca UE do podjęcia dalszych starań na rzecz ułatwienia wnoszenia wkładu 

przez państwa członkowskie;” 
 

 

13. Nieuczciwe praktyki handlowe w łańcuchu dostaw żywności 

Sprawozdanie: Edward Czesak (A8-0173/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Po ust. 35 1 AGRI  +  

4 AGRI  +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 600, 48, 24 

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: poprawki 1, 4 
 

Różne: 

Poprawki 2 i 3 zostały wycofane. 
 

 

14. Rozwiązania technologiczne dla zrównoważonego rolnictwa w UE 

Sprawozdanie: Anthea McIntyre (A8-0174/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 5 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 491, 142, 36 

Ust. 8 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 365, 291, 15 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 20 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 24 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi - 332, 334, 4 

3/gi + 336, 331, 3 

Ust. 25 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 621, 22, 28 

Ust. 27 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 445, 195, 25 

3/gi - 282, 360, 25 

Ust. 28 ust. pierwotny 

tekst 

gi - 266, 334, 70 

Ust. 30 ust. pierwotny 

tekst 

gi - 291, 339, 42 

Ust. 31 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi - 308, 357, 10 

2 ↓  

Ust. 32 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 41 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 384, 270, 17 

Ust. 42 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 481, 178, 6 

3/gi - 132, 534, 6 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 46 ust. pierwotny 

tekst 

gi - 294, 371, 7 

Ust. 47 ust. pierwotny 

tekst 

gi - 300, 365, 4 

Ust. 58 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 70 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi - 319, 339, 16 

Ust. 74 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 547, 97, 23 

2/gi + 348, 308, 11 

Motyw B ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/ge - 329, 330, 12 

2/gi + 514, 99, 52 

Motyw C ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 503, 144, 22 

3/gi + 493, 163, 9 

Motyw I ust. pierwotny 

tekst 

gi + 508, 149, 15 

Motyw Q ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw R ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2 +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 454, 177, 42 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ENF: ust. 25 

S&D: ust. 28, 30, 31 (część pierwsza), 46, 47, 74 

Verts/ALE: ust. 24 (części druga i trzecia), 28, 30, 31 (część pierwsza), 42 (część trzecia), 70 

(część druga), 74 (część druga), motywy C (części druga i trzecia), I 

EFDD: ust. 5 (części pierwsza), 27 (część pierwsza) 28, 30, 31 (część pierwsza), 42 (część 

pierwsza), 47, 74, motywy B (część druga), C (części pierwsza) 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ENF: ust. 20 

S&D: ust. 41 

GUE/NGL: ust. 8, 28, 30, 31, 46, 47 

Verts/ALE: ust. 46, 47 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

Verts/ALE 

motyw Q 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „ jednak pojaw szkodników nasilił się” 

część druga te słowa 

 
motyw R 

część pierwsza „mając na uwadze, że rozwiązania, które nie chronią w wystarczającym stopniu 

upraw specjalnych, zagrażają jakości, różnorodności i zrównoważonej produkcji 

żywności w UE,” 

część druga „co rodzi bezpośrednie konsekwencje w postaci strat szacowanych na ponad 1 mld 

EUR, w tym strat w produkcji i dodatkowych kosztów ponoszonych przez 

rolników;” 

 
S&D, Verts/ALE, EFDD: 

ust. 31 

część pierwsza „dostrzega możliwości nowych technologii w dziedzinie ukierunkowanego rozwoju 

i doboru cech u zwierząt, w tym cech, które przynoszą korzyści społeczne i 

zdrowotne, takich jak bezrogie bydło lub odporność na przenośne encefalopatie 

gąbczaste;” 

część druga „podkreśla potrzebę zbadania i odpowiedniego uregulowania tych technik, zanim 

zostaną one wprowadzone, z uwagi na ich możliwy wpływ na zdrowie ludzi, 

zdrowie i dobrostan zwierząt oraz na środowisko i różnorodność biologiczną;” 
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Verts/ALE, EFDD: 

ust. 5 

część pierwsza „jest przekonany, że rozwój gospodarczy i zrównoważona produkcja nie wykluczają 

się wzajemnie oraz że można je osiągnąć przede wszystkim przez innowacje; 

podkreśla potrzebę wspierania innowacji w technologii i zarządzaniu przez 

zapewnienie spójności i przejrzystości regulacyjnej oraz przestrzeni dla 

przedsiębiorczości i wzywa Komisję do zadbania o jednoznaczne uwzględnienie 

innowacji w planowanych przeglądach i reformach odpowiednich przepisów; 

zwraca uwagę, że rolnictwo europejskie jest w stanie wytwarzać wysokiej jakości 

produkty posiadające wysoką wartość dodaną oraz proponować opłacalne, oparte na 

wiedzy rozwiązania,” 

część druga „aby zapewnić żywność rosnącej i coraz bardziej wymagającej światowej 

populacji;” 

 
ust. 58 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „przyjaznym klimatowi” 

część druga te słowa 

 
Motyw C 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „większej ilości” oraz „oraz innych państw na całym 

świecie” 

część druga „większej ilości” 

część trzecia „oraz innych państw na całym świecie” 

 
S&D, Verts/ALE: 

ust. 8 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słowa „całościowego” 

część druga to słowo 

 
S&D, GUE/NGL, Verts/ALE: 

ust. 24 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „pragmatycznego i skutecznego” oraz „tak aby 

hodowców nie odstraszały utrudnienia i koszty wynikające z wykorzystania 

materiału dzikich gatunków w celu wprowadzania nowych cech, takich jak 

odporność na agrofagi i choroby, właściwości odżywcze i odporność środowiskowa” 

część druga „pragmatycznego i skutecznego” 

część trzecia „tak aby hodowców nie odstraszały utrudnienia i koszty wynikające z wykorzystania 

materiału dzikich gatunków w celu wprowadzania nowych cech, takich jak 

odporność na agrofagi i choroby, właściwości odżywcze i odporność środowiskowa” 

 
S&D, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD: 

ust. 27 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „innowacyjnej” oraz „roślin i zwierząt” 

część druga „innowacyjnej” 

część trzecia „roślin i zwierząt” 

 
ust. 42 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „substancji”, „w tym” oraz „tymczasowe zezwolenie 

na stosowanie” oraz „a” 

część druga „substancji” i „w tym” 

część trzecia „tymczasowe zezwolenie na stosowanie” i „a” 
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GUE/NGL, Verts/ALE: 

ust. 32 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słowa „naukowe” 

część druga to słowo 

 
ust. 70 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „w dalszym ciągu rozwijać najnowsze technologie w 

UE, a także by nie były one ograniczane zbędnymi i uciążliwymi przepisami oraz by 

mogły wykazać swą wartość i przynieść korzyści, ponieważ” 

część druga te słowa 

 
ust. 74 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „oparte na analizie ryzyka” 

część druga te słowa 

 
ENF, S&D, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD: 

Motyw B 

część pierwsza „mając na uwadze, że w oparciu o szereg szacunków pochodzących z różnych 

modeli i założeń szacowany wzrost liczby ludności wymagałby zwiększenia 

produkcji i zapasów żywności o około 60 do 110%, aby sprostać temu 

zapotrzebowaniu;” 

część druga „mając na uwadze, że średnio jedna trzecia produkowanej żywności jest 

marnotrawiona, a w niektórych sektorach prawie połowa; mając na uwadze, że 

jednym z najskuteczniejszych sposobów sprostania temu spodziewanemu 

zapotrzebowaniu bez konieczności uszczuplania skąpych zasobów jest 

wykorzystanie rozwiązań technologicznych, aby zwiększyć produkcję, usprawnić 

środki dystrybucji oraz rozwiązać problem marnowania żywności;” 
 

 

15. Zwiększanie innowacji i rozwoju gospodarczego w przyszłym zarządzaniu 

gospodarstwami rolnymi w Europie 

Sprawozdanie: Jan Huitema (A8-0163/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 10 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 11 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 31 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 32 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2/ge + 357, 290, 13 

3 +  

4/ge + 340, 315, 7 

5 +  

Ust. 33 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Motyw A ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3/ge + 329, 307, 24 

4 +  

Motyw C ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw D ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw I ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw J ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 325, 334, 5 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) Gi + 474, 115, 54 
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Wnioski o głosowanie odrębne 

GUE/NGL: ust. 6, 10, 11, 32, motyw A 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

EFDD: 

ust. 31 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „niskiego ryzyka” 

część druga te słowa 

 
motyw C 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „podwojenia wydajności produkcji rolnej do 2030 r., 

a” oraz „jednocześnie” 

część druga te słowa 

 
motyw I 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „wzrosnąć i” 

część druga te słowa 

 
motyw J 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „wydajny i” 

część druga te słowa 

 
S&D: 

ust. 33 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słowa „nowymi” 

część druga to słowo 

 
EFDD, S&D: 

ust. 32 

część pierwsza „wzywa do ciągłego rozwijania innowacyjnych technik hodowli, przy jednoczesnym 

utrzymaniu europejskich banków nasion, ponieważ ma to fundamentalne znaczenie 

dla tworzenia nowych odmian roślin dających większe plony, mających większą 

wartość odżywczą oraz lepszą odporność na szkodniki, choroby i niekorzystne 

warunki pogodowe, a także dla sprzyjania różnorodności biologicznej; zwraca 

uwagę, że wiele nowych technik hodowlanych może zapewnić możliwość 

zmniejszenia wpływu konwencjonalnego rolnictwa na środowisko; ostrzega przed 

zamknięciem w pułapce uzależnienia od produktów chemicznych w przypadku 

nowszych odmian;” 

część druga ”wyraża niezadowolenie w związku z obecnymi obciążeniami administracyjnymi i 

regulacyjnymi dla przedsiębiorstw i” 

część trzecia „zachęca do prowadzenia lokalnych programów hodowlanych; podkreśla, że 

niezbędne jest zachowanie należytej staranności przy zatwierdzaniu nowych 

odmian;” 

część czwarta „apeluje do Komisji o propagowanie stosowania nowych technik, które przeszły 

właściwą ocenę ryzyka tam, gdzie była ona stosowna, i są w pełni zgodne z zasadą 

ostrożności, a także o zapewnienie MŚP dostępu do materiałów biologicznych w 

sektorze hodowlanym, oraz oczekuje, że Komisja będzie zdecydowanie wspierała 

innowacje w tym zakresie;” 

część piąta „wyraża niezadowolenie w związku z niedawną decyzją podjętą dnia 25 marca 2015 

r. przez działającą w poszerzonym składzie Komisję Odwoławczą Europejskiego 

Urzędu Patentowego (EPO) w odniesieniu do spraw G2/12 i G2/13;” 
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EFDD, ENF, S&D: 

motyw A 

część pierwsza „mając na uwadze, że Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i 

Rolnictwa (FAO) szacuje, że przewidywany wzrost światowej populacji do 9,1 mld 

do 2050 r. będzie wymagał zwiększenia do tego czasu o 60 % produkcji żywności, 

która powinna być bezpieczna i wysokiej jakości, oraz zwiększenia o 24 % plonów 

w krajach rozwiniętych, przy jednoczesnym zachowaniu zasobów dla przyszłych 

pokoleń oraz zapobieganiu marnowaniu żywności i stratom żywnościowym, które 

obecnie szacuje się na ponad jedną trzecią światowej produkcji;” z wyjątkiem słów 

„zwiększenia do tego czasu o 60 % produkcji żywności, która powinna być 

bezpieczna i wysokiej jakości, oraz zwiększenia o 24 % plonów w krajach 

rozwiniętych, przy jednoczesnym” 

część druga „zwiększenia do tego czasu o 60 % produkcji żywności, która powinna być 

bezpieczna i wysokiej jakości, oraz zwiększenia o 24 % plonów w krajach 

rozwiniętych, przy jednoczesnym” z wyjątkiem słów „o 60 %”, „o 24 %”, „w 

krajach rozwiniętych” 

część trzecia „o 60 %”, „o 24 %”, „w krajach rozwiniętych” 

część czwarta „mając na uwadze, że według szacunków FAO do 2050 r. powierzchnia gruntów 

ornych zwiększy się zaledwie o 4,3 %, co będzie wymagało lepszego 

gospodarowania zasobami naturalnymi w celu przeciwdziałania między innymi 

degradacji gleby;” 

 
GUE/NGL, EFDD: 

motyw D 

część pierwsza „mając na uwadze, że wzrost populacji, wyższe średnie dochody oraz zmieniające 

się zachowania konsumentów będą prowadzić do zmiany preferencji żywieniowych” 

część druga „i spowodują w szczególności wyższe zapotrzebowanie na przetworzoną żywność i 

białka zwierzęce, takie jak mięso i nabiał;” 

 


