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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. Polityka spójności i strategie dotyczące badań naukowych i innowacji na 

rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) 

Sprawozdanie: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

jedno głosowanie gi + 570, 54, 15 

 

 

2. Europejska współpraca terytorialna – najlepsze praktyki i działania 

innowacyjne 

Sprawozdanie: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

jedno głosowanie gi + 523, 76, 38 

 

 

3. Dochodzenie w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym 

Sprawozdanie okresowe: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

jedno głosowanie gi + 618, 26, 7 

 

 

4. Wniosek o uchylenie immunitetu Istvána Ujhelyiego 

Sprawozdanie: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

jedno głosowanie  +  
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5. Wniosek Rosaria Crocetty o skorzystanie z przywilejów i immunitetu 

Sprawozdanie: Heidi Hautala (A8-0230/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

jedno głosowanie  +  

 

 

6. Wniosek o uchylenie immunitetu Sotiriosa Zarianopoulosa 

Sprawozdanie: Gilles Lebreton (A8-0233/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

jedno głosowanie  +  

 

 

7. Porozumienie UE-Chiny w związku z przystąpieniem Chorwacji do UE *** 

Zalecenie: Iuliu Winkler (A8-0231/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

głosowanie: wyrażenie zgody gi + 590, 41, 35 

 

 

 

8. Porozumienie UE-Urugwaj w związku z przystąpieniem Chorwacji do UE 

*** 

Zalecenie: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

głosowanie: wyrażenie zgody gi + 587, 38, 37 

 

 

 

9. Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Lazaros Stavrou 

Lazarou 

Sprawozdanie: Igor Šoltes (A8-0258/2016) (głosowanie tajne (art. 182 ust. 1 Regulaminu)) 

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

głosowanie: mianowanie Lazarosa 

Stavrou Lazarou 

 + 520, 48, 120 

 

 

 

10. Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - João Figueiredo 

Sprawozdanie: Igor Šoltes (A8-0259/2016) (głosowanie tajne (art. 182 ust. 1 Regulaminu)) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

głosowanie: mianowanie Joãa 

Figueireda 

 + 537, 38, 94 

 

 

 

11. Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Leo Brincat 

Sprawozdanie: Igor Šoltes (A8-0257/2016) (głosowanie tajne (art. 182 ust. 1 Regulaminu)) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

głosowanie: mianowanie Lea 

Brincata 

 - 229, 381, 58 

 

 

 

12. Statystyki dotyczące handlu zagranicznego z państwami trzecimi 

(uprawnienia delegowane i wykonawcze) ***II 

Zalecenie do drugiego czytania: Bernd Lange (A8-0240/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Przyjęcie bez głosowania 

 

 

 

13. Statystyka dotycząca cen gazu ziemnego i energii elektrycznej ***I 

Sprawozdanie: Barbara Kappel (A8-0184/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

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

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Całość tekstu – 

głosowanie łączne nr 1 

7 komisja ge + 403, 116, 78 

Głosowanie łączne nr 

2 

1-6 komisja  ↓  

Art. 2 ust. 1, po pkt 3 8 Verts/ALE  -  

Art. 2, po ust. 1 10 Verts/ALE  -  

Załącznik II 9 Verts/ALE  -  

głosowanie: wniosek Komisji  +  

głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 375, 161, 60 

 

 

 

14. W kierunku nowej struktury rynku energii 

Sprawozdanie: Werner Langen (A8-0214/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 4 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 6 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Po ust. 22 1 ponad 76 

posłów 

gi - 274, 384, 42 

Ust. 23 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 24 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 30 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  



P8_PV-PROV(2016)09-13(VOT)_PL.doc 6 PE 588.681 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 31 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 44 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 48 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 49 2 ponad 76 

posłów 

gi - 185, 495, 22 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 519, 163, 16 

3 +  

Ust. 51 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3/gi + 360, 297, 47 

Ust. 53 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 54 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 55 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 57 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 58 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 541, 143, 7 

Ust. 60 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 66 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 69 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 70 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 71 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 72 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 73 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw G ust. pierwotny 

tekst 

go +  

głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 454, 188, 61 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ENF: ust. 58 

Verts/ALE: poprawki 1, 2, ust. 49 (część druga), 51 (część trzecia) 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ENF: ust. 4, 6, 24, 69, 71, 72, 73 

Verts/ALE: ust. 23 

EFDD: motyw G, ust. 31, 53, 57, 58, 60, 73 
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Wnioski o głosowanie podzielone 

S&D: 

ust. 53 

część pierwsza „ostrzega przed pomieszaniem celów w zakresie dostaw energii z celami polityki 

klimatycznej;” 

część druga „apeluje o konsekwentne wzmacnianie EU ETS i przebudowę struktury rynku w 

kierunku większej elastyczności, tak aby w przyszłości ceny emisji CO2 i ceny 

paliw mogły w większej mierze wspierać rozwój odnawialnych źródeł energii;” 

 
ENF: 

ust. 55 

część pierwsza „pamiętając o zasadzie pomocniczości, apeluje o skoordynowane działania państw 

członkowskich – począwszy od szczebla regionalnego – w związku z dalszym 

rozwojem energii ze źródeł odnawialnych, aby zwiększyć efektywność ekonomiczną 

rynku energii w celu osiągnięcia wspólnych europejskich celów i wzmocnienia 

stabilności sieci; uważa, że państwo członkowskie nie powinno podejmować 

jednostronnej decyzji, która ma istotny wpływ na sąsiednie państwa, bez szerszej 

dyskusji i współpracy na szczeblu regionalnym lub unijnym; przypomina, że 

większość odnawialnych źródeł energii posiada silny komponent lokalny;” 

część druga „apeluje do Komisji, by dążyła do stworzenia spójniejszych europejskich ram 

wspierania energii ze źródeł odnawialnych;” 

 
ust. 70 

część pierwsza „zwraca uwagę na znaczenie skutecznego, bezstronnego i ciągłego monitorowania 

europejskich rynków energii jako kluczowego narzędzia dla zapewnienia 

rzeczywistego wewnętrznego rynku energii, który charakteryzuje się wolną 

konkurencją, prawidłowymi sygnałami cenowymi i bezpieczeństwem dostaw;” 

część druga „podkreśla w związku z tym znaczenie ACER i oczekuje stanowiska Komisji w 

sprawie nowych i wzmocnionych uprawnień ACER w kwestiach transgranicznych;” 

 
Verts/ALE: 

ust. 48 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „być neutralna pod względem technologicznym i” 

część druga te słowa 

 
EFDD: 

ust. 24 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „czysto krajowe i nierynkowe”  

część druga te słowa 

 
ust. 30 

część pierwsza „podkreśla, że należy wspierać wprowadzanie systemów magazynowania energii 

oraz stworzyć równe warunki, na jakich magazynowanie energii mogłoby 

konkurować z innymi rozwiązaniami zapewniającymi elastyczność,” 

część druga „w oparciu o neutralną pod względem technologii strukturę rynku energii;” 

 
ust. 44 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „nowoczesne elektrownie gazowe oraz elektrownie 

szczytowo-pompowe” 

część druga te słowa 
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ust. 54 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „podkreśla, że w przypadku odstępstwa od 

zapowiedzianego przez operatora harmonogramu powinna być pobierana 

odpowiednia należność za energię bilansującą;” 

część druga te słowa 

 
ust. 66 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „neutralnymi” i „neutralne” 

część druga te słowa 

 
Verts/ALE, EFDD: 

ust. 49 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „umożliwiając stopniowe wycofywanie dotacji na 

dojrzałe technologie związane z odnawialnymi źródłami energii” oraz „a wszelki 

wpływ na sektory energochłonne zagrożone ucieczką emisji pozostawał na 

minimalnym poziomie;” 

część druga „umożliwiając stopniowe wycofywanie dotacji na dojrzałe technologie związane z 

odnawialnymi źródłami energii” 

część trzecia „a wszelki wpływ na sektory energochłonne zagrożone ucieczką emisji pozostawał 

na minimalnym poziomie” 

 
S&D, Verts/ALE, EFDD: 

ust. 51 

część pierwsza „zauważa, że w ramach strategii „Europa 2020” państwa członkowskie muszą 

osiągnąć konkretne cele ilościowe dotyczące udziału energii ze źródeł odnawialnych 

w końcowym zużyciu energii niezależnie od sytuacji rynkowej oraz podkreśla w 

związku z tym znaczenie, jakie ma promowanie energii ze źródeł odnawialnych za 

pomocą polityki zorientowanej na konkurencję i opłacalność i dostrzega przy tym, 

że istnieje wiele rozmaitych technologii związanych z odnawialnymi źródłami 

energii, które znajdują się na różnych etapach dojrzałości i mają zróżnicowane 

cechy, zatem nie można stosować wobec nich jednego uniwersalnego podejścia;” 

część druga „przypomina w związku z tym ważną rolę, jaką odgrywa unijny system handlu 

uprawnieniami do emisji (EU ETS)” 

część trzecia „oraz uważa, że wspieranie inwestycji ma bardziej rynkowy charakter niż stałe 

taryfy gwarantowane i ogólne preferencyjne traktowanie;” 
 

 

15. Strategia UE w zakresie ogrzewania i chłodzenia 

Sprawozdanie: Adam Gierek (A8-0232/2016) 

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. 9 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 23 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 615, 62, 19 

Ust. 24 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 27 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 28 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 31 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 582, 114, 7 

Ust. 39 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 41 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 45 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 614, 72, 17 

Ust. 47 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 48 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 391, 285, 27 

Ust. 51 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 534, 124, 42 

Ust. 52 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2 +  

Ust. 55 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 56 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 69 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 92 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 98 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw K ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw T ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw V ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 550, 66, 87 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ENF: ust. 23 

EFDD: ust. 31, 45, 51 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

Verts/ALE: motyw K, ust. 9, 24, 47, 51, 69 

PPE: ust. 55, 98 

EFDD: motyw T, ust. 27, 69 
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Wnioski o głosowanie podzielone 

Verts/ALE: 

motyw V 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „mając na uwadze, że gaz ziemny i LPG są 

powszechnie stosowane w celu pokrycia tego zapotrzebowania, a ich stosowanie 

można zoptymalizować poprzez wysokowydajne magazynowanie energii;” 

część druga te słowa 

 
ust. 39 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „podkreśla, że hybrydowe systemy grzewcze, które 

dostarczają ciepło z co najmniej dwóch źródeł energii, mogą przyczynić się do 

wzrostu znaczenia technologii odnawialnych źródeł ciepła, zwłaszcza w istniejących 

budynkach, gdzie można je wprowadzić bez potrzeby istotnej przebudowy;” 

część druga te słowa 

 
ust. 41 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „takich jak ciepło zawarte w kopalnianych wodach 

głębinowych do celów ogrzewania (chłodzenia)” 

część druga te słowa 

 
PPE: 

ust. 48 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „na poziomie lokalnym (takie jak systemy lokalnego 

ogrzewania) lub mikrolokalnym (takie jak systemy geotermalne i słoneczne)” 

część druga te słowa 

 
ust. 52 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „opracowanie jasnego celu w zakresie recyklingu 

organicznego w celu” 

część druga te słowa 

 
ust. 92 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „Komisja i” 

część druga te słowa 

 
ENF: 

ust. 56 

część pierwsza „jest zdania, że państwa członkowskie powinny pilnie zająć się kwestią stopniowego 

wycofywania niskotemperaturowych pieców do spalania stałych paliw kopalnych i 

odpadów organicznych, w których procesom spalania towarzyszy emitowanie do 

atmosfery różnego rodzaju szkodliwych substancji;” 

część druga „jest zdania, że państwa członkowskie powinny w miarę możliwości zachęcać do 

stopniowego wycofywania przestarzałych i niewydajnych kominków na drewno w 

miastach o gęstej zabudowie oraz wspierać ich wymianę na nowoczesne, efektywne, 

przyjazne dla środowiska i zdrowia alternatywy, podejmując równolegle inicjatywy 

w celu poszerzenia wiedzy na temat potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i 

najlepszych praktyk dotyczących spalania drewna;” 

 
EFDD: 

ust. 28 

część pierwsza „i systemów lokalnego ogrzewania” 

część druga te słowa 
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16. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP 

Sprawozdanie: Rosa D'Amato (A8-0162/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

głosowanie: rezolucja (całość 

tekstu) 

gi + 618, 15, 59 

 

 

 

17. Strategia UE na rzecz regionu alpejskiego 

Sprawozdanie: Mercedes Bresso (A8-0226/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 7 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 564, 114, 26 

Ust. 18 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 521, 155, 27 

Ust. 31 ust. pierwotny 

tekst 

 + z poprawką ustną 

Po ust. 36 1 ponad 76 

posłów 

gi - 143, 548, 13 

2 ponad 76 

posłów 

gi - 146, 519, 36 

3 ponad 76 

posłów 

gi - 190, 504, 6 

Po ust. 43 4 ponad 76 

posłów 

gi - 189, 489, 27 

Ust. 47 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 521, 78, 107 
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Wnioski o głosowanie imienne 

Verts/ALE: poprawki 1, 2, 3, 4 

EFDD: ust. 7, 18 (część druga), ust. 20, poprawki 1, 2, 3, 4 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

Verts/ALE: 

ust. 47 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słowa „zwłaszcza” 

część druga to słowo 

 
EFDD: 

ust. 18 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „w tym kontekście wzywa kraje uczestniczące do 

opracowania inicjatyw na rzecz rozwoju partnerstw publiczno-prywatnych;” 

część druga te słowa 
 

Różne 

Mercedes Bresso złożyła następującą poprawkę ustną do ust. 31: 

„31. wspiera dywersyfikację oferty turystycznej przez rozwój nowych możliwości w branży 

turystycznej dostosowanych do regionalnych potrzeb i wykorzystywania regionalnych zasobów, takich 

jak parki rozrywki i szlaki turystyczne, turystyka o charakterze winiarsko-gastronomicznym, turystyka 

kulturalna, zdrowotna i edukacyjna, a także turystyka sportowa, w celu wydłużenia sezonu 

turystycznego, przy jednoczesnym zmniejszeniu nacisku na infrastrukturę i osiągnięciu całorocznego 

zatrudnienia w cyklu turystycznym, a także agroturystyki mającej na celu zachęcanie turystów do 

zwiedzania obszarów wiejskich i przyrody, znajdując zakwaterowanie w hotelach poza głównymi 

ośrodkami turystycznymi, a także wspieranie konkurencyjności i zrównoważonego charakteru 

kierunków turystycznych; wspiera propagowanie nowych form aktywności turystycznej lepiej 

dostosowanych do zmiany klimatu, a także ochrony środowiska; podkreśla również potrzebę 

wspierania i wzmocnienia koordynacji służb ratownictwa górskiego; 
 

 

18. Fundusz powierniczy UE dla Afryki: skutki dla rozwoju i pomocy 

humanitarnej 

Sprawozdanie: Ignazio Corrao (A8-0221/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 2 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Ust. 3 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 4 ust. pierwotny 

tekst 

 + z poprawką ustną 

Ust. 5 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 -  

Ust. 7 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 11 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Ust. 12 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Ust. 13 ust. pierwotny 

tekst 

 + z poprawką ustną 

Ust. 14 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Ust. 15 ust. pierwotny 

tekst 

 + z poprawką ustną 

Ust. 17 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

3 -  

Ust. 20 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

3 +  

Ust. 24 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3/ge + 421, 244, 33 

Ust. 26 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 32 ust. pierwotny 

tekst 

gp  z poprawką ustną 

1 +  

2 -  

Ust. 33 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 -  

Ust. 35 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 511, 129, 61 

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ECR: ust. 4, 7 

Verts/ALE: ust. 26 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

ust. 32 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „a jej głównym celem jest zbadanie i rozwiązanie 

rzeczywistych przyczyn ubóstwa w krajach pochodzenia, takich jak grabież i 

nadmierna eksploatacja zasobów ludzkich i naturalnych przez przedsiębiorstwa 

międzynarodowe, zawłaszczanie gruntów, wspieranie przez państwa członkowskie 

UE autokratycznych i skorumpowanych rządów, handel bronią i szkodliwe skutki 

spłaty zadłużenia zagranicznego;” 

część druga te słowa 
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GUE/NGL: 

ust. 20 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „bezpośredniego” oraz „jednak nie wyklucza się 

jednoznacznie operacji pokojowych mających cele rozwojowe” przypomina też, że 

art. 209 i 212 TFUE nie wykluczają jednoznacznie finansowania budowania 

zdolności w sektorze bezpieczeństwa;” 

część druga „bezpośredniego” 

część trzecia „jednak nie wyklucza się jednoznacznie operacji pokojowych mających cele 

rozwojowe; przypomina też, że art. 209 i 212 TFUE nie wykluczają jednoznacznie 

finansowania budowania zdolności w sektorze bezpieczeństwa;” 

 
Verts/ALE: 

ust. 2 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „uważa, że taki fundusz powinien wnosić wartość 

dodaną w istniejące źródła finansowania;” 

część druga te słowa 

 
ust. 3 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „uznaje wartość dodaną łączenia wielu wkładów 

krajowych na szczeblu Unii, co uzupełnia znaczne wkłady pochodzące z 

instrumentów finansowania zewnętrznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

(EFR);” 

część druga te słowa 

 
ust. 11 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „przypomina, że finansowanie EUTF musi być 

realizowane i oceniane w oparciu o kryteria ODA oraz że wszystkie wydatki 

wykraczające poza ten wymóg muszą być finansowane z innych źródeł połączonych 

w ramach funduszu powierniczego; podkreśla w tym zakresie znaczenie łączenia 

zasobów z wielu różnych źródeł i od różnych darczyńców, a także przypomina, że 

zwiększenie oddziaływania jest jedną z głównych przyczyn utworzenia tego 

instrumentu przeznaczonego na takie różne i niejednolite cele;” 

część druga te słowa 

 
ust. 12 

część pierwsza „podkreśla, że wykorzystanie EFR do finansowania funduszu powierniczego UE dla 

Afryki może mieć wpływ na te kraje afrykańskie będące beneficjentami pomocy, 

które nie są objęte funduszem powierniczym, a w szczególności na kraje najsłabiej 

rozwinięte (LDC);” 

część druga „ostrzega przed ryzykiem odebrania pomocy najbiedniejszym krajom, które mają 

najmniejszy dostęp do innych źródeł finansowania;” 
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ust. 14 

część pierwsza „uważa, że EUTF dla Afryki powinien przyczyniać się do rozwoju w krajach 

tranzytu i pochodzenia migrantów, wzmocnienia i poprawy jakości lokalnych usług 

publicznych (usług socjalnych, zdrowia, kształcenia, żywienia, kultury) oraz 

uczestnictwa w życiu politycznym i sprawowania rządów, zwłaszcza poprzez 

projekty angażujące lokalne społeczności; uważa, że fundusz powinien przyczyniać 

się do rozwoju zatrudnienia w lokalnych sektorach, przy jednoczesnym 

poszanowaniu praw człowieka i środowiska; uważa w tym kontekście, że należy 

zasięgać opinii samorządów lokalnych jako pełnoprawnych partnerów, o ile istnieją 

pełne gwarancje skuteczności i dobrego zarządzania zgodnie z zasadami 

skuteczności pomocy, oraz podkreśla, że samorządy lokalne powinny być też 

głównymi podmiotami odpowiedzialnymi za usługi publiczne świadczone na 

szczeblu lokalnym; uważa, że społeczeństwo obywatelskie, organizacje 

pozarządowe, organizacje międzynarodowe i diaspory powinny wzajemnie się 

uzupełniać i odgrywać zasadniczą rolę w eliminowaniu podstawowych przyczyn 

migracji i poprawie usług lokalnych;” 

część druga „apeluje o podejmowanie otwartych i partycypacyjnych konsultacji przed 

przypisaniem projektom kluczowego wkładu w ocenę potrzeb rozwojowych;” 

 

 
ust. 17 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „zwłaszcza w dziedzinie edukacji, kształcenia 

zawodowego, zdrowia i żywienia, bezpieczeństwa żywności oraz sektora 

wodociągów i kanalizacji, które wszystkie są kluczem do większej integracji, 

wzmocnienia pozycji i zwiększenia dobrobytu społeczności lokalnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem młodzieży” oraz „zapewniając jednocześnie lepsze 

oraz bardziej sprawiedliwe i zrównoważone usługi ogółowi społeczeństwa;” 

część druga „zwłaszcza w dziedzinie edukacji, kształcenia zawodowego, zdrowia i żywienia, 

bezpieczeństwa żywności oraz sektora wodociągów i kanalizacji, które wszystkie są 

kluczem do większej integracji, wzmocnienia pozycji i zwiększenia dobrobytu 

społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży,” 

część trzecia „zapewniając jednocześnie lepsze oraz bardziej sprawiedliwe i zrównoważone 

usługi ogółowi społeczeństwa;” 

 
GUE/NGL, Verts/ALE: 

ust. 33 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „w szczególności w zakresie skutecznej realizacji 

umów o readmisji i powrocie” i „o zwiększenie przejrzystości funduszu i podkreśla, 

że monitorowanie i ocena finansowanych projektów i programów będą niezbędne 

do” 

część druga „w szczególności w zakresie skutecznej realizacji umów o readmisji i powrocie” 

część trzecia „o zwiększenie przejrzystości funduszu i podkreśla, że monitorowanie i ocena 

finansowanych projektów i programów będą niezbędne do” 

 
ust. 35 

część pierwsza „zwraca uwagę, że EUTF dla Afryki został utworzony po szczycie afrykańskich i 

europejskich szefów państw i rządów w Valletcie poświęconym kwestiom migracji; 

apeluje do Komisji o przedstawienie Parlamentowi przeglądu konkretnych działań 

podjętych w następstwie szczytu, zwłaszcza w dziedzinie rozwoju, walki z 

przemytnikami i podpisywania umów o powrocie, readmisji i reintegracji;” 

część druga „apeluje do Rady, aby przyznała Komisji niezbędne mandaty do zawierania takich 

umów z krajami, których dotyczy EUTF;” 

 



P8_PV-PROV(2016)09-13(VOT)_PL.doc 19 PE 588.681 

PPE, ECR, Verts/ALE: 

ust. 5 

część pierwsza „ubolewa nad faktem, że fundusze powiernicze prowadzą do pomijania władzy 

budżetowej i osłabiania jedności budżetu; stwierdza, że utworzenie tego instrumentu 

doraźnej pomocy oznacza de facto przyznanie, że wieloletnie ramy finansowe na 

lata 2014–2020 (WRF) są niedoszacowane; przypomina, że budżet Unii opiera się w 

85 % na wkładach państw członkowskich; uważa, że utworzenie EUTF sprowadza 

się w praktyce do przeglądu pułapów aktualnych WRF poprzez zwiększenie 

wkładów państw członkowskich;” 

część druga „podkreśla w związku z tym, że utworzenie instrumentów finansowych poza 

budżetem UE musi mieć charakter wyjątkowy, ponieważ pomija władzę budżetową i 

osłabia jedność budżetu; ubolewa, że Parlament Europejski nie jest reprezentowany 

w Radzie Strategicznej, pomimo faktu, że z budżetu Unii pochodzą znaczne środki; 

apeluje o zaproszenie władzy budżetowej do zasiadania w Radzie Strategicznej;” z 

wyjątkiem słów „ponieważ pomija władzę budżetową i osłabia jedność budżetu” 

część trzecia „ponieważ pomija władzę budżetową i osłabia jedność budżetu” 
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PPE, ECR: 

ust. 24 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „praw reprodukcyjnych i seksualnych oraz zdrowia 

reprodukcyjnego i seksualnego” 

część druga „praw reprodukcyjnych i seksualnych” 

część trzecia „oraz zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego” 

 

Różne 

Ignazio Corrao przedstawił następujące poprawki ustne: 

ust. 4 

„4. podkreśla, że niestabilność dobrowolnych wkładów pokazuje, że wykorzystywanie instrumentów 

finansowych poza budżetem unijnym nie jest realnym sposobem na uruchomienie dodatkowych 

środków finansowych; i wzywa państwa członkowskie do honorowania podjętych zobowiązań oraz do 

szybkiego i efektywnego dostosowania się do wkładu Unii, aby można było w pełni wykorzystać 

potencjał EUTF, zamiast zapewniania minimum niezbędnego do uzyskania prawa głosu w Radzie 

Strategicznej;” 

 

ust. 13 

„13. głęboko żałuje, że pomimo utrzymującego się znaczenia ODA dla krajów najsłabiej rozwiniętych 

już i tak niskie poziomy pomocy rozwojowej na rzecz tych krajów uległy obniżeniu drugi rok z rzędu 

w 2014 r. oraz że kwota pomocy przydzielona tym krajom jest najniższa od dziesięciu lat; wzywa 

zatem Komisję i państwa członkowskie do zadbania o to, by nie odbierano pomocy najbiedniejszym 

krajom w celu pokrycia kosztów obecnego kryzysu;” 

 

ust. 15 

„15. przypomina, że samorządy regionalne i lokalne, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i 

NGO są naturalnymi partnerami w ramach skutecznej polityki rozwoju oraz że stały dialog z 

władzami krajowymi i lokalnymi społecznościami jest niezbędny w celu określenia wspólnych 

strategii i priorytetów oraz umożliwienia – w ramach wdrażania funduszu – podejścia opartego na 

dowodach,; podkreśla potrzebę ściślejszej współpracy z władzami lokalnymi i organizacjami 

pozarządowymi w szczególności w krajach wykazujących niewystarczające gwarancje dobrego 

zarządzania i przejrzystości; wzywa do poszanowania zasady pomocniczości i odpowiedzialności 

także w tym obszarze działania; podkreśla, że samorządy terytorialne, lokalne społeczeństwo 

obywatelskie i inne NGO powinny być silnie zaangażowane na etapie programowania i wdrażania 

EUTF; zwraca się do Komisji o wyjaśnienie i sformalizowanie procedur konsultacji z tymi 

podmiotami, tak aby zapewnić ich skuteczne uczestnictwo w dyskusjach odbywających się w 

komitetach operacyjnych, z jasnymi i przejrzystymi kryteriami kwalifikowalności;” 

 

ust. 32 
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„32. przypomina, że polityka migracyjna UE powinna przede wszystkim skupiać się na eliminowaniu 

podstawowych przyczyn migracji; podkreśla, że polityka migracyjna UE powinna działać tak, by 

pomagać w budowie pokoju i stabilności oraz wspieraniu rozwoju gospodarczego zgodnie z celami nr 

3, 4 i 5, 7. punktem celu nr 10 i celem nr 16 agendy na rzecz celów zrównoważonego rozwoju 2030 
celem zrównoważonego rozwoju nr 16 dotyczącym pokoju i sprawiedliwości, działając na rzecz 

zagwarantowania życia w dobrym zdrowiu wszystkich ludzi w każdym wieku, zapewnienia równości 

płci i wzmocnienia pozycji wszystkich kobiet i dziewcząt oraz zagwarantowania integracyjnej i 

gwarantującej równość edukacji wysokiej jakości, aby stworzyć warunki dla dodatkowej korzyści 

demograficznej zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju nr 3, 4 i 5 poprzez wzmocnienie 

wysiłków w zakresie promowania i organizowania legalnych kanałów migracji, zgodnie z 7. punktem 

celu zrównoważonego rozwoju nr 10 („Ułatwienie uporządkowanej, bezpiecznej, uregulowanej i 

odpowiedzialnej migracji i mobilności ludzi, w tym poprzez wdrażanie planowanej i dobrze 

zarządzanej polityki migracyjnej”) poprzez zwiększenie ochrony migrantów i osób ubiegających się o 

azyl oraz grup szczególnie wrażliwych, poprzez skuteczniejsze zwalczanie wykorzystywania 

migrantów i handlu nimi, a także, poprzez ściślejszą współpracę z państwami trzecimi, aby poprawić 

współpracę dotyczącą zachęcania do powrotu i reintegracji w państwach pochodzenia migrantów, w 

tym migrantów wysoko wykwalifikowanych, dobrowolnych powrotów i readmisji, w sposób, który 

zwiększy ich możliwości;” 

19. Tworzenie warunków na rynku pracy sprzyjających równowadze między 

życiem zawodowym a prywatnym 

Sprawozdanie: Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 3 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 334, 360, 5 

3 +  

Ust. 5 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

4/ge + 353, 320, 22 

Ust. 6 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 7 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 412, 239, 47 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 8 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 411, 200, 84 

3/gi + 408, 196, 86 

Ust. 10 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 656, 29, 6 

2/gi + 366, 274, 44 

Ust. 15 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 18 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 545, 100, 52 

Ust. 20 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Ust. 21 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Ust. 23 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Ust. 24 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 26 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge - 285, 334, 80 

Ust. 28 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 637, 33, 28 

2/gi + 396, 297, 5 

3/gi + 545, 122, 26 

Ust. 29 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 -  

Ust. 31 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3/gi + 343, 343, 14 

4 +  

5 +  

6/gi + 360, 319, 16 

7 +  

8 +  

Ust. 33 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 34 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

3/ge + 368, 305, 26 

4 +  

5 +  

Ust. 35 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 625, 54, 23 

2/gi + 519, 84, 87 

3/gi + 426, 205, 59 

4/gi + 637, 16, 34 

Ust. 37 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 353, 314, 32 

Ust. 40 ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Ust. 41 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 305, 332, 60 

Ust. 42 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 46 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

3 -  

4 +  

Ust. 47 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 49 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 565, 123, 12 

2 +  

3/gi + 598, 82, 16 

Ust. 50 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 51 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 52 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 631, 53, 11 

Ust. 54 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3/ge - 335, 343, 18 

Ust. 55 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 56 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 59 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 416, 224, 56 

Ust. 60 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  



P8_PV-PROV(2016)09-13(VOT)_PL.doc 26 PE 588.681 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 61 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 63 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 65 ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Ust. 66 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 592, 21, 79 

Ust. 67 ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Motyw A ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw C ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3/gi + 415, 207, 72 

Motyw D ust. pierwotny 

tekst 

gi + 591, 9, 90 

Motyw E ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 619, 62, 13 

2/gi - 296, 380, 8 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Motyw G ust. pierwotny 

tekst 

go +  

motyw H ust. pierwotny 

tekst 

go -  

motyw I ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Motyw K ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

3 -  

motyw M ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 350, 337, 6 

motyw Q ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 331, 346, 16 

motyw S ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw T ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw V ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Motyw Ab ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  



P8_PV-PROV(2016)09-13(VOT)_PL.doc 28 PE 588.681 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Motyw Af ust. pierwotny 

tekst 

gi + 337, 269, 87 

Motyw Ag ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 622, 17, 54 

2/gi + 433, 182, 74 

Motyw Ai ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 338, 323, 28 

głosowanie: rezolucja (cały tekst) gi + 443, 123, 100 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

S&D: motyw D, ust. 10, 28, 59 

GUE/NGL: motywy E, Af, Ag, ust. 31 (część trzecia i część szósta), 35, 37 (część druga), 49 

(część pierwsza i część trzecia), 52, 66 

EFDD: motyw C (część trzecia), ust. 7 (część druga), 8 (część druga i część trzecia), 18, 59 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ECR: motywy C, T, Af, ust. 7, 23, 26, 34, 35, 41, 42, 59, 67 

PPE: motywy M, Af, ust. 7, 26, 59, 67 

ALDE: motywy G, H, M, Ai, ust. 40, 47, 61, 65, 67 

GUE/NGL: ust. 6, 40, 50 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ECR: 

Ust. 47 

część pierwsza „podkreśla, że w ramach równowagi między życiem zawodowym a prywatnym 

należy uwzględniać prawa pracowników oraz bezpieczeństwo na rynku pracy, a 

także prawo do urlopu, bez ograniczeń związanych z rosnącymi wymogami w 

zakresie mobilności i elastyczności;” 

część druga „podkreśla, że o ile większa elastyczność nie zostanie poprzedzona wyraźnym 

uwzględnieniem aspektu płci, to może doprowadzić do zwiększenia obecnej 

dyskryminacji kobiet na rynku pracy, która przejawia się w formie niższych 

wynagrodzeń i nietypowych form zatrudnienia, a także nieproporcjonalnego zakresu 

odpowiedzialności za wykonywanie niewynagradzanych prac domowych;” 

 
PPE: 

motyw E 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „który jednak z pewnością nie jest dostatecznie 

ambitny” 

część druga te słowa 

 
motyw Q 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „(umowy zerogodzinowe, na czas określony, na 

pracę tymczasową, w niepełnym wymiarze godzin itp.)” 

część druga te słowa 
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ust. 56 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „Komisję i” 

część druga te słowa 

 
ust. 60 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „Komisję i” 

część druga te słowa 

 
ALDE: 

motyw A 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „mając na uwadze, że polityka przyjazna rodzinie 

jest istotna dla wywoływania pozytywnych tendencji demograficznych” 

część druga te słowa 

 
motyw I 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „wspierania nowej organizacji pracy” i „opartej na 

wysokiej jakości” 

część druga te słowa 

 
motyw S 

część pierwsza „mając na uwadze, że wśród różnych kategorii zawodowych w szczególności 

kobiety samozatrudnione i kobiety będące przedsiębiorcami napotykają duże 

trudności w dążeniu do równowagi między pracą a życiem prywatnym;” 

część druga „mając na uwadze, że kobiety, które chcą zostać przedsiębiorcami, bardzo często 

napotykają trudności w dostępie do kredytu, gdyż pośrednicy finansowi niechętnie 

przyznają im pożyczki, ponieważ uważają, że są one w większym stopniu narażone 

na ryzyko i w mniejszym stopniu mogą przyczyniać się do rozwoju 

przedsiębiorstwa;” 

 
Motyw Ab 

część pierwsza „mając na uwadze, że Europa jest kontynentem o najwyższej liczbie obywateli w 

podeszłym wieku i że proces starzenia się ludności będzie utrzymywał się w 

następnych dziesięcioleciach; mając na uwadze, że w wielu państwach 

członkowskich brakuje placówek opieki długoterminowej mogących wystarczająco 

odpowiedzieć na zwiększone zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze oraz stagnację, 

a nawet obniżanie się wskaźnika zdrowych lat życia;” 

część druga „mając na uwadze, że większość miejsc pracy tworzonych w sektorze oficjalnej 

opieki domowej nad starszymi członkami rodzin jest źle opłacana i wymaga niskich 

kwalifikacji;” 

 
ust. 20 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „równe w sensie praw indywidualnych i” 

część druga te słowa 

 
ust. 21 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „niedrogich i wysokiej jakości” 

część druga te słowa 
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ust. 24 

część pierwsza „wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia proaktywnych strategii 

politycznych i odpowiednich inwestycji mających na celu i zaprojektowanych tak, 

by wspierać kobiety i mężczyzn we wchodzeniu na rynek pracy, w powracaniu nań, 

pozostawaniu na nim i osiąganiu na nim postępów po okresach przebywania na 

urlopie powiązanym z życiem rodzinnym, dzięki stabilnemu zatrudnieniu wysokiej 

jakości zgodnie z treścią art. 27 Europejskiej karty społecznej; podkreśla zwłaszcza 

konieczność zagwarantowania powrotu na to samo lub równoważne bądź podobne 

stanowisko, ochrony przed zwolnieniami lub mniej korzystnym traktowaniem w 

wyniku ciąży, starania się o urlop ze względów rodzinnych lub skorzystania z 

takiego urlopu oraz zagwarantowania okresu ochronnego po powrocie do pracy, aby 

zainteresowane strony mogły ponownie przystosować się do swojego stanowiska;”  

część druga „ponownie stwierdza, że należy zapewnić zmiany w godzinach pracy i sposobie 

organizacji życia zawodowego po powrocie do pracy (łącznie z koniecznością 

uzasadnienia przez pracodawcę ewentualnej odmowy) oraz okresy szkoleniowe;” 

 
GUE/NGL: 

motyw V 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „lub w części”, „nieprzekazywalny” i „właściwie”  

część druga „lub w części” 

część trzecia „nieprzekazywalny” i „właściwie” 

 
ust. 37 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słowa „rozważenia” 

część druga to słowo 

 
ust. 41 

część pierwsza „wzywa państwa członkowskie do wspierania polityki budżetowej jako potężnego 

narzędzia wspomagającego równowagę między pracą a życiem prywatnym i 

sprzyjającego zatrudnieniu kobiet” 

część druga „poprzez wprowadzanie ulg podatkowych na opiekę nad dziećmi oraz osobami 

starszymi lub innymi osobami pozostającymi na utrzymaniu, w oparciu o zachęty i 

korzyści podatkowe;” 

 
ust. 51 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „szczególnie w nowo powstającym cyfrowym 

środowisku „smart working”” 

część druga te słowa 

 
ust. 55 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „z jednej strony”, „z drugiej strony” i 

„produktywności i rentowności przedsiębiorstw” 

część druga te słowa 
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EFDD: 

ust. 7 

część pierwsza „wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia stosownych strategii 

politycznych i środków w celu uwzględnienia rosnącego zróżnicowania relacji 

rodzinnych,” 

część druga „w tym zarejestrowanych związków partnerskich oraz ustaleń związanych z 

wychowaniem dzieci i wnuków, jak również zróżnicowania społeczeństwa w ogóle, 

w szczególności w celu zagwarantowania, że dziecko nie będzie dyskryminowane ze 

względu na stan cywilny rodziców lub strukturę ich rodziny; wzywa państwa 

członkowskie do wzajemnego uznawania dokumentów prawnych w celu 

urzeczywistnienia swobodnego przepływu bez dyskryminacji;” 

 
PPE, GUE/NGL: 

ust. 10 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „takie jak gwarancja dla dzieci” 

część druga te słowa 

 
ust. 33 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „indywidualizacji praw do organizacji urlopu oraz” 

część druga „indywidualizacji” 

część trzecia „praw do organizacji urlopu oraz” 

 
ust. 34 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „dyrektywy o urlopach ojcowskich gwarantującej co 

najmniej dwa tygodnie obowiązkowego pełnopłatnego urlopu;”, „dyrektywy o 

urlopach opiekuńczych, która uzupełniałaby świadczenie opieki przez opiekunów 

zawodowych, umożliwiałaby pracownikom opiekę nad osobami pozostającymi na 

utrzymaniu oraz oferowała opiekunom adekwatne wynagrodzenie i ochronę 

socjalną; apeluje o elastyczność w podejściu do pracowników i stosowanie 

odpowiednich zachęt dla mężczyzn, które skłaniałyby ich do korzystania z urlopów 

opiekuńczych;” i „minimalnych standardów we wszystkich państwach 

członkowskich w celu uwzględnienia szczególnych potrzeb rodziców adopcyjnych i 

dzieci oraz w celu ustanowienia dla nich takich samych praw, z jakich korzystają 

rodzice biologiczni;” 

część druga „dyrektywy o urlopach ojcowskich gwarantującej co najmniej dwa tygodnie 

obowiązkowego pełnopłatnego urlopu;” 

część trzecia „dyrektywy o urlopach opiekuńczych, która uzupełniałaby świadczenie opieki przez 

opiekunów zawodowych, umożliwiałaby pracownikom opiekę nad osobami 

pozostającymi na utrzymaniu oraz oferowała opiekunom adekwatne wynagrodzenie 

i ochronę socjalną; apeluje o elastyczność w podejściu do pracowników i stosowanie 

odpowiednich zachęt dla mężczyzn, które skłaniałyby ich do korzystania z urlopów 

opiekuńczych;” z wyjątkiem słów „o elastyczność w podejściu do pracowników i” 

część czwarta „o elastyczność w podejściu do pracowników i” 

część piąta „minimalnych standardów we wszystkich państwach członkowskich w celu 

uwzględnienia szczególnych potrzeb rodziców adopcyjnych i dzieci oraz w celu 

ustanowienia dla nich takich samych praw, z jakich korzystają rodzice biologiczni;” 
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PPE, ALDE: 

ust. 3 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „oraz związane z nim cięcia budżetowe” i 

„wprowadzenia pozytywnych polityk i zachęt w celu wspierania ożywienia 

demograficznego” 

część druga „oraz związane z nim cięcia budżetowe” 

część trzecia „wprowadzenia pozytywnych polityk i zachęt w celu wspierania ożywienia 

demograficznego” 

 
ust. 28 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „i wzywa ją do przedstawienia ambitnego wniosku 

proponującego wysokie standardy, w ścisłej współpracy z partnerami społecznymi i 

przy konsultacjach ze społeczeństwem obywatelskim, tak aby zapewnić równowagę 

między pracą a życiem prywatnym”, „samotnie wychowujących dzieci matek” i 

„karmiących piersią” 

część druga „i wzywa ją do przedstawienia ambitnego wniosku proponującego wysokie 

standardy, w ścisłej współpracy z partnerami społecznymi i przy konsultacjach ze 

społeczeństwem obywatelskim, tak aby zapewnić równowagę między pracą a 

życiem prywatnym;” 

część trzecia „samotnie wychowujących dzieci matek” i „karmiących piersią” 

 
motyw K 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „mając na uwadze, że obecna polityka zatrudnienia i 

polityka socjalna, wraz z narzuconymi środkami oszczędności, hamują wzrost i 

rozwój w Europie; mając na uwadze, że polityka ta utrudnia realizację celu 

określonego w strategii „Europa 2020”, zakładającego osiągnięcie przez kobiety 

zatrudnienia na poziomie 75 % (obecnie odsetek ten wynosi 63,5 %);” i „jest 

tekstem przestarzałym”  

część druga „mając na uwadze, że obecna polityka zatrudnienia i polityka socjalna, wraz z 

narzuconymi środkami oszczędności, hamują wzrost i rozwój w Europie; mając na 

uwadze, że polityka ta utrudnia realizację celu określonego w strategii „Europa 

2020”, zakładającego osiągnięcie przez kobiety zatrudnienia na poziomie 75 % 

(obecnie odsetek ten wynosi 63,5 %);” 

część trzecia „jest tekstem przestarzałym” 
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ECR, GUE/NGL: 

ust. 5 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „ustawodawczych i nieustawodawczych”, „wzywa 

Komisję do przedstawienia wniosku dotyczącego takiego pakietu, który będzie 

stanowił element rocznego programu prac na 2017 r., przy jednoczesnym 

przestrzeganiu zasady pomocniczości, w ramach zapowiedzianego europejskiego 

filaru praw socjalnych, w przypadku gdyby nie było możliwe porozumienie między 

partnerami społecznymi;”, „podkreśla, że wnioski ustawodawcze powinny 

uwzględniać równość mężczyzn i kobiet jako podstawę prawną;” i „do stworzenia 

filaru praw socjalnych” 

część druga „ustawodawczych i nieustawodawczych” 

część trzecia „ustawodawczych i nieustawodawczych”, „wzywa Komisję do przedstawienia 

wniosku dotyczącego takiego pakietu, który będzie stanowił element rocznego 

programu prac na 2017 r., przy jednoczesnym przestrzeganiu zasady pomocniczości, 

w ramach zapowiedzianego europejskiego filaru praw socjalnych, w przypadku 

gdyby nie było możliwe porozumienie między partnerami społecznymi;” i „do 

stworzenia filaru praw socjalnych” 

część czwarta „podkreśla, że wnioski ustawodawcze powinny uwzględniać równość mężczyzn i 

kobiet jako podstawę prawną;” 

 
ECR, PPE, ALDE, EFDD: 

ust. 8 

część pierwsza „wzywa Komisję i państwa członkowskie do opracowania i wdrożenia polityk i 

wprowadzenia środków wspierających osoby najbardziej poszkodowane” 

część druga „lub obecnie nieuwzględnione w obowiązującym prawodawstwie” 

część trzecia „takie jak osoby samotnie wychowujące dzieci, pary niepozostające w związku 

małżeńskim, pary homoseksualne, migranci, osoby samozatrudnione lub tak zwani 

„małżonkowie współpracujący” oraz rodziny, których co najmniej jeden członek jest 

niepełnosprawny;” 

 
ECR, PPE: 

ust. 15 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „odwrócenie ciężaru dowodu” i „do 

przeprowadzania formalnych dochodzeń z własnej inicjatywy w kwestiach równości 

oraz” 

część druga „odwrócenie ciężaru dowodu” 

część trzecia „do przeprowadzania formalnych dochodzeń z własnej inicjatywy w kwestiach 

równości oraz” 

 
motyw Ag 

część pierwsza „mając na uwadze, że ukierunkowana polityka odnosząca się do rynku pracy i do 

równowagi między życiem zawodowym a prywatnym jest potrzebna, by uwzględnić 

przekrojowe przeszkody dotyczące równowagi między życiem zawodowym a 

prywatnym oraz bezpieczeństwa zatrudnienia, z którymi spotykają się kobiety 

znajdujące się w trudnej sytuacji,” 

część druga „takie jak kobiety niepełnosprawne, kobiety młode, migrantki i uchodźczynie, 

kobiety wywodzące się z mniejszości etnicznych oraz kobiety LGBTI;” 

 
PPE, ALDE, GUE/NGL: 

ust. 23 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „oraz do realizowania jej w ramach europejskiego 

semestru” 

część druga te słowa 
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ECR, PPE, ALDE: 

ust. 29 

część pierwsza „wzywa do usprawnionej koordynacji różnych rodzajów urlopu na poziomie UE i 

państw członkowskich we współpracy z partnerami społecznymi;” 

część druga „wskazuje na fakt, że lepszy dostęp do różnych rodzajów urlopów zapewnia 

obywatelom perspektywy związane z urlopem w całym cyklu życia i przyczynia się 

do zwiększenia udziału w zatrudnieniu, a także do ogólnej wydajności i zadowolenia 

z pracy; odnotowuje, że w sytuacjach, gdy brakuje przepisów dotyczących urlopów 

lub gdy istniejące przepisy uznaje się za niewystarczające, partnerzy społeczni mogą 

odegrać rolę w ustanawianiu nowych lub aktualizacji obecnie obowiązujących 

przepisów dotyczących urlopów macierzyńskich, ojcowskich i rodzicielskich;”  

część trzecia „wzywa Komisję i państwa członkowskie do przeglądu strategii politycznych 

dotyczących urlopów w celu uwzględnienia opiekuńczej roli pełnionej przez 

dziadków w stosunku do wnuków;” 

 
ECR, PPE, GUE/NGL: 

ust. 31 

część pierwsza „wzywa Komisję do opublikowania sprawozdania z wdrożenia dyrektywy o urlopie 

rodzicielskim i zwraca się do Komisji i partnerów społecznych o rozpatrzenie 

możliwości odpowiedniego przedłużenia minimalnego okresu trwania urlopu 

rodzicielskiego – z odpowiednim dochodem zastępczym i ochroną socjalną – tak 

aby wydłużyć go z czterech do co najmniej sześciu miesięcy oraz podwyższenia 

wieku dziecka, do którego można korzystać z urlopu rodzicielskiego; podkreśla, że 

należy zapewnić rodzicom elastyczność, tak aby mogli wykorzystywać urlop w 

częściach lub w całości; wzywa państwa członkowskie i partnerów społecznych do 

ponownego rozważenia ich systemów rekompensat finansowych z tytułu urlopu 

rodzicielskiego w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu dochodu zastępczego, 

który pełniłby funkcję zachęty, a przy tym skłaniałby również mężczyzn do 

korzystania z urlopu rodzicielskiego w wymiarze dłuższym niż minimalny okres 

gwarantowany przez dyrektywę;” 

część druga „ponownie podkreśla, że urlop rodzicielski powinien być w równym stopniu 

wykorzystywany przez obydwoje rodziców” z wyjątkiem słów „w równym stopniu” 

część trzecia „w równym stopniu” 

część czwarta „oraz że znaczna część urlopu powinna pozostać nieprzenoszalna” z wyjątkiem słów 

„że znaczna część” i „nie” 

część piąta „że znaczna część” 

część szósta „nie” 

część siódma „podkreśla, że oboje rodzice muszą być traktowani w taki sam sposób pod 

względem prawa do dochodu” 

 
ALDE, GUE/NGL: 

ust. 35 

część pierwsza „wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia – za pośrednictwem prawa pracy i 

prawa w dziedzinie zabezpieczenia społecznego – zarówno dla kobiet, jak i dla 

mężczyzn, systemu zaliczania okresów opieki” z wyjątkiem słów „systemu 

zaliczania okresów opieki” 

część druga „systemu zaliczania okresów opieki” i „prawa pracy i” 

część trzecia „jako równoważnych okresów nabywania uprawnień emerytalnych, aby chronić 

osoby decydujące się na przerwę w zatrudnieniu w celu zapewnienia nieformalnej, 

nieodpłatnej opieki osobie będącej na ich utrzymaniu lub członkowi rodziny oraz do 

uznania wartości tej pracy dla społeczeństwa jako całości;” 

część czwarta „zachęca państwa członkowskie do wymiany najlepszych praktyk w tym obszarze;” 
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ust. 49 

część pierwsza „podkreśla, że z jednej strony w ramach równowagi między życiem zawodowym a 

prywatnym należy uwzględniać prawa pracowników oraz bezpieczeństwo na rynku 

pracy, a także prawo do urlopu, bez ograniczeń związanych z rosnącymi wymogami 

w zakresie mobilności i elastyczności; z drugiej strony wskazuje na zróżnicowaną 

sytuację osobistą i rodzinną poszczególnych pracowników i w związku z tym 

uznaje, że pracownicy powinni mieć możliwość korzystania z elastycznej 

organizacji pracy, tak aby mogli ją dostosowywać do konkretnych warunków w 

całym cyklu życia;” z wyjątkiem słów „że w ramach równowagi między życiem 

zawodowym a prywatnym należy uwzględniać prawa pracowników oraz 

bezpieczeństwo na rynku pracy, a także prawo do urlopu, bez ograniczeń 

związanych z rosnącymi wymogami w zakresie mobilności i elastyczności” 

część druga „że w ramach równowagi między życiem zawodowym a prywatnym należy 

uwzględniać prawa pracowników oraz bezpieczeństwo na rynku pracy, a także 

prawo do urlopu, bez ograniczeń związanych z rosnącymi wymogami w zakresie 

mobilności i elastyczności;” 

część trzecia „uważa, że taka elastyczność odzwierciedlająca ukierunkowanie na pracownika 

może wspierać wzrost wskaźników zatrudnienia wśród kobiet; podkreśla, że 

pracownicy i pracodawcy ponoszą wspólnie odpowiedzialność za opracowanie 

najbardziej odpowiednich ustaleń dotyczących organizacji pracy oraz za 

wypracowanie w tej sprawie porozumienia; wzywa Komisję do zobrazowania 

sytuacji w państwach członkowskich w zakresie prawa do występowania o 

elastyczną organizację pracy;” 

 
ust. 54 

część pierwsza „zwraca uwagę, że nadmiernie długi czas pracy, nieregularne godziny pracy oraz 

niewystarczające okresy odpoczynku, a także brak bezpieczeństwa pracy i 

nieproporcjonalnie wysokie wymagania co do wyników, stanowią główne czynniki 

zwiększające poziom stresu, odpowiadające za słaby stan zdrowia fizycznego i 

psychicznego oraz liczbę wypadków przy pracy i chorób zawodowych; podkreśla, 

że elastyczny czas pracy i przewidywalne godziny pracy mają pozytywny wpływ na 

zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym; wzywa państwa 

członkowskie i partnerów społecznych do zagwarantowania odpowiedniego 

wymiaru czasu pracy oraz do zapewnienia cotygodniowego wypoczynku poprzez 

wdrożenie wszystkich odnośnych przepisów; przypomina, że na Komisji spoczywa 

obowiązek śledzenia wdrażania dyrektywy w sprawie czasu pracy oraz rozważenia 

wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia wobec państw członkowskich, które 

nie stosują się do postanowień tej dyrektywy;” z wyjątkiem słów „podkreśla, że 

elastyczny czas pracy i przewidywalne godziny pracy mają pozytywny wpływ na 

zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym;” 

część druga „podkreśla, że elastyczny czas pracy i przewidywalne godziny pracy mają 

pozytywny wpływ na zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym;” 

część trzecia „w związku z tym zaleca uważne monitorowanie przypadków nabywania i/lub 

sprzedaży przedsiębiorstw w celu uniknięcia osłabienia klauzul dotyczących godzin 

pracy i czasu odpoczynku;” 
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ECR, ALDE, GUE/NGL: 

ust. 46 

część pierwsza „zwraca uwagę na wysoki poziom ubóstwa osób pracujących w całej Europie; ludzie 

muszą pracować więcej i dłużej, nawet łącząc kilka miejsc pracy, aby uzyskać 

dochody zapewniające utrzymanie na minimalnym poziomie;” 

część druga „podkreśla, jak ważne jest, aby zapewnianie równowagi między życiem 

zawodowym a prywatnym nie odbywało się poprzez tworzenie niepewnych 

warunków pracy i zwiększanie udziału nietypowych form zatrudnienia; zauważa, że 

kobiety są nadreprezentowane w nietypowych formach zatrudnienia, co prowadzi do 

braku bezpieczeństwa socjalnego i gospodarczego; zwraca uwagę, że we wszystkich 

państwach członkowskich utrzymują się różnice pomiędzy płacą brutto a 

wynagrodzeniem powiązane nie tylko z odmiennymi cechami zainteresowanych 

podmiotów, ale też z różnymi warunkami rynkowymi;” 

część trzecia „podkreśla, że wielkość wynagrodzeń powinna zależeć od wydajności pracy oraz 

lokalnych kosztów utrzymania, i to nie wyłącznie w kategoriach ilościowych;” 

część czwarta „wzywa państwa członkowskie i partnerów społecznych do opracowania ram 

polityki wynagrodzeń wraz ze skutecznymi środkami zwalczania dyskryminacji 

płacowej oraz przy zapewnieniu odpowiedniego wynagrodzenia dla wszystkich 

pracowników, na przykład poprzez wprowadzenie na poziomie krajowym płac 

minimalnych gwarantujących godne życie, zgodnie z praktykami krajowymi; wzywa 

państwa członkowskie do wspierania układów zbiorowych jako istotnego czynnika 

rozwoju polityk płacowych;” 

 
ECR, ALDE: 

ust. 63 

część pierwsza „podkreśla, że każda forma dyskryminacji kobiet, w tym segregacja płciowa, różnice 

w wynagrodzeniach i emeryturach ze względu na płeć, stereotypy dotyczące płci i 

wysoki poziom stresu związany z kierowaniem życiem zawodowym i prywatnym 

znajdują odzwierciedlenie w wysokim wskaźniku braku aktywności fizycznej wśród 

kobiet, a także wywierają ogromny wpływ na ich zdrowie fizyczne i psychiczne;” 

część druga „ponownie podkreśla znaczenie walki ze stereotypami przy jednoczesnym 

promowaniu i obronie równouprawnienia płci, począwszy od szkoły podstawowej i 

przez wszystkie etapy kształcenia;” 

część trzecia � „wzywa państwa członkowskie i partnerów społecznych do prowadzenia i 

wspierania kampanii informacyjnych na rzecz zwiększania świadomości społecznej 

oraz programów promujących równość płci i zwalczających stereotypy;” 

 
PPE, EFDD: 

motyw C 

część pierwsza „mając na uwadze, że dochodzi do dalszego kwestionowania tradycyjnej koncepcji 

roli kobiety i mężczyzny oraz rodziny nuklearnej,” 

część druga „ponieważ w UE zwiększa się liczba rodzin z jednym rodzicem, rodzin opartych na 

związkach jednopłciowych, nastoletnich matek itp;” 

część trzecia „mając na uwadze, że nieuznawanie tej różnorodności powoduje dalszą 

dyskryminację i ma negatywny wpływ na osoby mieszkające w UE i na ich 

rodziny;” 

 


