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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. Sytuacja albinosów w Afryce, zwłaszcza w Malawi 

Projekty rezolucji: B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-

0908/2016, B8-0911/2016 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0897/2016  

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

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 603, 5, 46 

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0897/2016  ECR  ↓  

B8-0898/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0899/2016  FDD  ↓  

B8-0901/2016  PPE  ↓  

B8-0904/2016  S&D  ↓  

B8-0908/2016  ALDE  ↓  

B8-0911/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

PPE: głosowanie końcowe 
 

Różne 

Dita Charanzová (grupa ALDE) jest również sygnatariuszem wspólnego projektu rezolucji B8-

0908/2016. 
 

 

2. Bahrajn 

Projekty rezolucji: B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-

0907/2016, B8-0909/2016 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 



 

P8_PV(2016)07-07(VOT)_PL.doc 3 PE 586.883 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0900/2016  

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

Ust. 2 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

§ 10 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 606, 47, 6 

Ust. 13 3 GUE/NGL  -  

Ust. 14 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 427, 212, 23 

3 +  

Po ust. 15 4 GUE/NGL gi + 328, 299, 34 

Motyw A ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Po motywie E 1 GUE/NGL ge + 351, 303, 7 

Po motywie H 2 GUE/NGL  -  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0900/2016  ECR  ↓  

B8-0902/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0903/2016  EFDD  ↓  

B8-0905/2016  PPE  ↓  

B8-0906/2016  S&D  ↓  

B8-0907/2016  ALDE  ↓  

B8-0909/2016  GUE/NGL  ↓  
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Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL: ust. 10 popr. 4 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

GUE/NGL: ust. 2 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

GUE/NGL: 

motyw A 

część pierwsza „mając na uwadze, że Bahrajn jest kluczowym partnerem Unii Europejskiej w 

Zatoce Perskiej, w tym w dziedzinie stosunków politycznych i gospodarczych, 

energii i bezpieczeństwa”; 

część druga „mając na uwadze, że w naszym wspólnym interesie jest dalsze pogłębianie 

partnerstwa w celu lepszego reagowania na przyszłe wyzwania”; 

 
GUE/NGL, PPE: 

ust. 14 

część pierwsza „zauważa obecne wysiłki rządu Bahrajnu na rzecz zreformowania kodeksu karnego i 

procedur prawnych oraz zachęca do kontynuowania tego procesu”; 

część druga „wzywa rząd Bahrajnu do przestrzegania międzynarodowych norm dotyczących 

prawa do rzetelnego procesu sądowego”; 

część trzecia „podkreśla znaczenie wsparcia udzielanego Bahrajnowi, w szczególności w 

odniesieniu do jego systemu sądowego, w celu zapewnienia zgodności z 

międzynarodowymi standardami w dziedzinie praw człowieka; domaga się 

pogłębienia dialogu na temat praw człowieka między UE a Bahrajnem”; 

 
Różne 

 
Dita Charanzová (grupa ALDE) jest również sygnatariuszem wspólnego projektu rezolucji B8-

0907/2016. 
 

 

3. Mjanma/ Birma, w szczególności sytuacja Rohindżów 

Projekty rezolucji: B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-

0916/2016, B8-0917/2016 

Przedmiot Popr. 

nr 

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

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji  RC-B8-0910/2016  

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

Po ust. 4 1 S&D, 

GUE/NGL 

gi + 571, 33, 59 

Po ust. 17 3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

ge + 322, 311, 25 

Po umocowaniu 8 2 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

ge + 315, 308, 31 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0910/2016  ECR  ↓  

B8-0912/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0913/2016  EFDD  ↓  

B8-0914/2016  PPE  ↓  

B8-0915/2016  S&D  ↓  

B8-0916/2016  ALDE  ↓  

B8-0917/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

S&D: poprawka 1 
 

Różne 

Dita Charanzová (grupa ALDE) jest również sygnatariuszem wspólnego projektu rezolucji B8-

0916/2016. 

Ana Gomes (grupa S&D) jest również sygnatariuszem wspólnego projektu rezolucji RC-B8-

0910/2016. 
 

 

4. 71. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 

Sprawozdanie: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

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

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 1 lit. d) ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 1 lit. e) ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 1 lit. f) ust. pierwotny 

tekst 

gi + 506, 98, 57 

Ust. 1 po lit. f) 2 Verts/ALE  -  

Ust. 1 lit. k) ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

Ust. 1 po lit. t) 1 Verts/ALE gi + 507, 79, 75 

Ust. 1 lit. w) ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 1 lit. ad) ust. pierwotny 

tekst 

gi + 641, 10, 9 

Ust. 1 lit. am) ust. pierwotny 

tekst 

gi + 372, 274, 14 

Ust. 1 po lit. an) 8 S&D ge + 451, 151, 51 

Ust. 1 lit. ap) 4 GUE/NGL  -  

ust. pierwotny 

tekst 

go +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 1 lit. aq) ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 1 po lit. ar) 5 GUE/NGL  -  

Ust. 1 lit. as) ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

Ust. 1 lit. av) 3 Verts/ALE gi - 76, 541, 44 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 1 lit. aw) ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 1 po lit. aw) 6 GUE/NGL  -  

Motyw B 7 GUE/NGL  -  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 468, 116, 78 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ECR: ust. 1 lit. ad), ust. 1 lit. am) 

Verts/ALE: poprawki 1, 3 

EFDD: ust. 1 lit. f) 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ECR: ust. 1 lit. w), ust. 1 lit. ap), ust. 1 lit. aq) 
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Wnioski o głosowanie podzielone 

ECR: 

ust. 1 lit. d) 

część pierwsza „upewnienia się, że Zgromadzenie Ogólne ONZ, we współpracy z UE i ze Stanami 

Zjednoczonymi, dostarcza wszelkich instrumentów pozwalających zapewnić, że 

koncepcja dwóch państw w granicach z 1967 r. z Jerozolimą jako stolicą obu państw 

– państwa Izrael z bezpiecznymi i uznawanymi granicami oraz sąsiadującej z nim 

niepodległej, demokratycznej i zdolnej do samostanowienia Palestyny – 

współistniejących obok siebie w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa, jest 

zrównoważona i skuteczna; działania zgodnie z konkluzjami Rady w sprawie 

procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, przyjętymi dnia 18 stycznia 2016 r.”; 

część druga „w których ciągłą rozbudowę osiedli postrzega się jako stałą przeszkodę w 

osiągnięciu pokoju”; 

 
ust. 1 lit. e) 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „wzywania do przeprowadzenia bezstronnego i 

niezależnego dochodzenia w sprawie wszystkich domniemanych naruszeń 

międzynarodowego prawa praw człowieka i międzynarodowego prawa 

humanitarnego, w tym niedawnych ataków na humanitarną infrastrukturę i 

personel”; 

część druga te słowa 

 
ust. 1 lit. k) 

część pierwsza „zwiększenia wsparcia przez państwa członkowskie na rzecz prowadzonych przez 

ONZ operacji utrzymywania i budowania pokoju obejmujących element dotyczący 

praw człowieka i jasne strategie wyjścia, w szczególności poprzez zapewnianie 

personelu i sprzętu, a także wzmocnienia roli UE ułatwiającej rozwiązywanie 

problemów w tym obszarze”; 

część druga „dalszego rozwoju procedur stosowania wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

UE w ramach wspierania operacji ONZ”, 

część trzecia „w tym poprzez rozmieszczenie grup bojowych UE lub poprzez inicjatywy w 

zakresie budowania zdolności i reform sektora bezpieczeństwa”, 

część czwarta „zwracając jednocześnie dostateczną uwagę na takie kwestie, jak prawa człowieka, 

zrównoważony rozwój oraz przyczyny tkwiące u źródeł masowej migracji”; 

 
ust. 1 lit. as) 

część pierwsza „prac nad wzmocnieniem międzynarodowej współpracy podatkowej”; 

część druga „wspierających utworzenie międzynarodowego organu podatkowego w systemie 

ONZ”; 

część trzecia „zwalczania uchylania się od płacenia podatków i prania pieniędzy” 

część czwarta „dzięki światowej automatycznej wymianie informacji na temat podatków oraz 

tworzeniu wspólnych globalnych czarnych list rajów podatkowych”; 
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ust. 1 lit. aw) 

część pierwsza „motywowania do ożywienia prac Zgromadzenia Ogólnego oraz lepszej koordynacji 

i spójności działań wszystkich instytucji ONZ, co powinno zwiększyć wydajność, 

skuteczność, legitymację, przejrzystość, rozliczalność, zdolności i 

reprezentatywność systemu; wspierania zwiększonej przejrzystości i opierania się na 

niej w procesie wyboru kolejnego Sekretarza Generalnego ONZ, z zapewnieniem 

prezentacji kandydatów Zgromadzeniu Ogólnemu; w toku identyfikowania i 

wyznaczania najlepszych kandydatów – propagowania sprawiedliwych i równych 

szans w oparciu o równowagę płci i równowagę geograficzną” 

część druga „oraz poparcia dla zatrudnienia kobiety na stanowisku nowego sekretarza 

generalnego w przypadku podobnych, wyjątkowo wysokich kwalifikacji 

kandydatów”; 

 
ECR, S&D: 

ust. 1 lit. av) 

część pierwsza „wspierania kompleksowej reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ w oparciu o szeroki 

konsensus w celu lepszego odzwierciedlenia nowej globalnej rzeczywistości oraz 

zadbania o to, by Rada była zdolna do skutecznego radzenia sobie z zagrożeniami 

dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”; 

część druga „dążenia do osiągnięcia długoterminowego celu, jakim jest przyznanie UE miejsca 

w zreformowanej Radzie Bezpieczeństwa ONZ”; 

część trzecia „zaapelowania do członków Rady Bezpieczeństwa o niestosowanie przysługującego 

im prawa weta w przypadku gdy popełniane są zbrodnie przeciwko ludzkości”; 
 

 

5. Wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 

Sprawozdanie: Helga Stevens (A8-0203/2016)  

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 1 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 15 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 16 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 25 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2 +  

Ust. 28 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 31 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 58 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 75 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 -  

Ust. 97 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 98 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 99 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 110 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 311, 320, 30 

Ust. 116 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 377, 238, 44 

2/gi - 312, 336, 12 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 118 ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Ust. 127 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 314, 315, 23 

Ust. 147 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 149 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 165 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 343, 313, 4 

Motyw Z ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 624, 10, 28 

2/gi + 363, 264, 34 

Motyw AA ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 423, 185, 54 

2/gi - 306, 307, 49 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 571, 30, 60 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ECR: motyw AA ust. 116 (część druga) 

GUE/NGL: ust. 116 motyw Z 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: ust. 28, 116, 118, motyw AA 

ECR: ust. 28, 97, 98, 99, 118, 147 
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Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

ust. 58 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „w tym bezpaństwowcom, osobom bezdomnym, 

uchodźcom i osobom ubiegającym się o azyl, a także osobom należącym do 

mniejszości”; 

część druga te słowa 

 
ust. 127 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „zaleca zawieszanie, wycofywanie i nakazywanie 

państwom członkowskim zwrotu płatności w razie naruszenia obowiązku 

poszanowania praw podstawowych”; 

część druga te słowa 

 
ECR: 

ust. 31 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „ praw podstawowych, równego dostępu do usług i 

rynku pracy, a także tych samych praw i obowiązków w dostępie do zabezpieczenia 

społecznego, jakie mają obywatele państwa członkowskiego, w którym osoby te są 

ubezpieczone”, 

część druga te słowa 

 
ust. 116 

część pierwsza „wzywa państwa członkowskie do przyjęcia w trybie pilnym środków mających 

odwrócić negatywny wpływ środków oszczędnościowych na ochronę socjalną osób 

niepełnosprawnych oraz do zapobiegania takim skutkom”; 

część druga „w związku z tym wzywa Komisję, by rozważyła wprowadzenie w UE minimum 

ochrony socjalnej na poziomie umożliwiającym poszanowanie prawa osób 

niepełnosprawnych do odpowiedniego poziomu życia i ochrony socjalnej”; 

 
motyw Z 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „środki oszczędnościowe zastosowane przez państwa 

członkowskie przyniosły” „oraz” 

część druga te słowa 

 
GUE/NGL: 

ust. 15 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „w szczególności do strategii „Europa 2020” i 

europejskiego semestru” 

część druga te słowa 

 
ust. 16 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „również” oraz „w kontekście europejskiego semestru 

przy okazji oceny sytuacji społecznej w państwach członkowskich (sprawozdania 

poszczególnych państw i zalecenia dla nich)”, 

część druga te słowa 
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ust. 149 

część pierwsza „zaleca, by delegacje i agencje UE wykazywały dostateczne zrozumienie dla 

strategii w sprawie niepełnosprawności UE, a zatem by w swoich pracach 

uwzględniały potrzebę integracji i dostępności”; sugeruje utworzenie w Europejskiej 

Służbie Działań Zewnętrznych punktu kontaktowego ds. Konwencji o prawach osób 

niepełnosprawnych; domaga się, by wszystkie szkolenia dotyczące praw człowieka 

w trybie pilnym uzupełniono o perspektywę niepełnosprawności”; 

część druga „w ramach misji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO)”; 

 
ALDE: 

ust. 1 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „i zasłużona korzyść” 

część druga te słowa 

 
ust. 25 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „przeprowadziła przegląd przewodnika dotyczącego 

uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych w celu położenia 

nacisku na zobowiązania społeczne, a także” 

część druga te słowa 

 
ust. 110 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „ram ustawodawczych i” 

część druga te słowa 

 
ust. 165 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „ co można by wesprzeć, tworząc formalną podstawę 

prawną jasno określającą rolę i zakres działania mechanizmów”; 

część druga te słowa 

 
motyw AA 

część pierwsza „mając na uwadze, że Komisja wycofała wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie 

urlopów macierzyńskich,” 

część druga ”w związku z czym w dotychczasowej polityce UE dotyczącej równowagi między 

życiem zawodowym a prywatnym nie jest dostatecznie zagwarantowana równość 

praw matek i ojców, dzieci i dorosłych”; 

 
PPE, GUE/NGL: 

ust. 75 

część pierwsza wzywa UE, by dokładniej monitorowała wdrażanie prawodawstwa dotyczącego 

praw pasażerów i by zharmonizowała działania krajowych organów egzekwowania 

prawa, oraz wzywa państwa członkowskie do podjęcia wszelkich kroków 

niezbędnych do wdrożenia prawodawstwa UE mającego poprawić dostępność 

transportu na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym w zakresie transportu i 

turystyki (co obejmuje autobusy i taksówki, miejski transport publiczny, kolej, 

transport powietrzny i wodny, a także stacje, lotniska i porty) oraz do likwidacji 

przeszkód stojących na drodze wolnej od barier Europy, przez zwiększenie 

kompetencji odpowiednich organów egzekwowania prawa zgodnie z przepisami 

dotyczącymi praw pasażerów, aby zapewnić skuteczne i równe prawa wszystkim 

niepełnosprawnym pasażerom w całej UE, w tym w kwestii dostępności i 

normalizacji, harmonizacji, wymogów technicznych”, 

część druga „zachęt dla przedsiębiorstw,” 

część trzecia „polityki związkowej i układów zbiorowych”; 
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6. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: wykaz dopuszczonych 

oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności 

Projekt rezolucji: B8-0842/2016 (do przyjęcia projektu rezolucji wymagana większość kwalifikowana) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-0842/2016  (komisja ENVI) 

Po ust. 3 4 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

gi - 237, 361, 43 

Ust. 4 20 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

ust. pierwotny 

tekst 

go ↓  

Po umocowaniu 2 21 NI  -  

Motyw A ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 334, 291, 8 

Po motywie A 5 ECR ge + 406, 222, 3 

6 ECR ge + 294, 284, 54 

Motyw B ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 319, 309, 8 

Po motywie B 1 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

gi - 257, 331, 50 

Motyw C ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Po motywie C 2 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

ge + 399, 187, 20 

11 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

12 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

13 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Motyw D 22 ENF  -  

Po motywie D 7 ECR  -  

Motyw E 8 ECR  -  

Motyw F 9 ECR  -  

Po motywie F 10 ECR  -  

Po motywie G 3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

14 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

15 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

16 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

17 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

Motyw J 18 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

ust. pierwotny 

tekst 

go ↓  

Po motywie J 19 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

Verts/ALE: poprawki 1, 4 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ECR: ust. 4, motywy A, B, C, J 

 


