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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. Mianowanie członka Komisji Europejskiej –  Sir Julian King 

Propozycja decyzji (głosowanie tajne (art. 182 ust. 1 Regulaminu)) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

głosowanie: mianowanie członka 

Komisji Europejskiej – Sir Julian 

King 

 + 394, 161, 83 
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2. Filipiny 

Projekty rezolucji: B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-
1004/2016, B8-1008/2016 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0990/2016  

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

Po ust. 4 6 Verts/ALE  +  

Ust. 14 3 Verts/ALE ge + 345, 275, 21 

Ust. 16 4 Verts/ALE  -  

Po umocowaniu 5 1 Verts/ALE  -  

Po motywie K 2 Verts/ALE ge + 351, 259, 37 

Po motywie M 5 Verts/ALE  +  

głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0990/2016  EFDD  ↓  

B8-0992/2016  ECR  ↓  

B8-0994/2016  PPE  ↓  

B8-0999/2016  ALDE  ↓  

B8-1002/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1004/2016  S&D  ↓  

B8-1008/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Różne 

Raffaele Fitto (grupa ECR) jest również sygnatariuszem wspólnego projektu rezolucji B8-0992/2016. 

Ivana Maletić (grupa PPE) jest również sygnatariuszem wspólnego projektu rezolucji RC-B8-

0990/2016. 
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3. Somalia 

Projekty rezolucji: B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-
1003/2016, B8-1007/2016 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0989/2016  

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

Ust. 2 1 EFDD  -  

głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0989/2016  EFDD  ↓  

B8-0991/2016  ECR  ↓  

B8-0993/2016  PPE  ↓  

B8-0998/2016  ALDE  ↓  

B8-1001/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1003/2016  S&D  ↓  

B8-1007/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Różne 

Raffaele Fitto (grupa ALDE) jest również sygnatariuszem wspólnego projektu rezolucji B8-

0991/2016. 

Ivana Maletić (grupa PPE) jest również sygnatariuszem wspólnego projektu rezolucji RC-B8-

0989/2016. 
 

 

4. Zimbabwe 

Projekty rezolucji: B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-
1006/2016, B8-1009/2016, B8-1010/2016 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0995/2016  

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

Ust. 7 1 Verts/ALE ge + 344, 289, 19 

głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0995/2016  EFDD  ↓  

B8-0996/2016  ECR  ↓  

B8-0997/2016  PPE  ↓  

B8-1000/2016  ALDE  ↓  

B8-1005/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1006/2016  S&D  ↓  

B8-1009/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1010/2016  ENF  ↓  

 

Różne 

Raffaele Fitto (grupa ALDE) jest również sygnatariuszem wspólnego projektu rezolucji B8-

0996/2016. 

Ivana Maletić (grupa PPE) jest również sygnatariuszem wspólnego projektu rezolucji RC-B8-

0995/2016. 
 

 

5. Dokument podróży do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli 

państw trzecich***I 

Sprawozdanie: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Całość tekstu – 

głosowanie łączne nr 1 

33 komisja    

Głosowanie łączne nr 

2 

1-32 komisja  ↓  

Artykuł 3, litera a ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Artykuł 3, ust. 2 35 GUE/NGL  -  

Motyw 3 33oc komisja  +  

ust. pierwotny 

tekst 

go ↓  

Motyw 6 34s GUE/NGL  -  

33oc komisja  +  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 ↓  

2 ↓  

Motyw 8 33oc komisja  +  

ust. pierwotny 

tekst 

go ↓  

głosowanie: wniosek Komisji  +  

głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 494, 112, 50 

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

GUE/NGL: motywy 3, 8 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

GUE/NGL: 

motyw 6 

część pierwsza „Należy ustanowić bardziej bezpieczny europejski dokument podróży do celów 

powrotu obywateli państw trzecich, aby ułatwić powrót i readmisję nielegalnie 

przebywających obywateli państw trzecich. Ulepszone zabezpieczenia tego 

dokumentu powinny ułatwić jego uznawanie przez państwa trzecie. Taki dokument 

powinien pomóc w przeprowadzaniu powrotów w kontekście umów o readmisji” 

część druga „lub innych porozumień z państwami trzecimi, a także w ramach współpracy w 

zakresie powrotów z państwami trzecimi nieobjętej formalnymi umowami.” 

 
artykuł 3, litera a 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „znaki szczególne” 

część druga te słowa 
 



P8_PV-PROV(2016)09-15(VOT)_PL.doc 7 PE 588.683 

 

6. Prospekt emisyjny publikowany w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem 

do obrotu papierów wartościowych 

Sprawozdanie: Petr Ježek (A8-0238/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie łączne 

1oc komisja  +  

art. 1, ust. 3, lit. f 1oc komisja  +  

7 GUE/NGL  ↓  

art. 2, ust. 1, lit. f ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

art. 3, ust. 2, lit. b 1oc komisja  +  

8 GUE/NGL  ↓  

art. 7, ust. 6, lit. c 1oc komisja  +  

9 GUE/NGL  ↓  

art. 15, ust. 1 1oc komisja gp   

1 +  

2 +  

3 +  

art. 19, ust. 11 2 S&D  +  

art. 25, ust. 1 1oc komisja go -  

art. 25, ust. 2, akapit 

drugi 

1oc komisja go -  

3 S&D ge + 558, 92, 1 

Motyw 1 4 GUE/NGL  -  

Motyw 13 1oc komisja  +  

5 GUE/NGL  ↓  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Motyw 24 6 GUE/NGL  -  

głosowanie: wniosek Komisji  +  

głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi głosowanie 

przeniesione 

(art. 61 ust. 2 

Regulaminu) 

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

S&D: poprawka 1oc (artykuł 25, ust. 1); 1oc (artykuł 25, ust. 2, akapit drugi) 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

Verts/ALE: 

art. 2 ust. 1, lit. f 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „małe i średnie przedsiębiorstwa zdefiniowane w art. 

4 ust. 1 pkt 13 dyrektywy 2014/65/UE;” 

część druga te słowa 

 
poprawka 1oc (artykuł 15, ust. 1); 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem ust. 1 lit. b) i lit. c) 

część druga ustęp 1 lit. b) 

część trzecia ustęp 1 lit. c) 
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7. Azyl: środki tymczasowe na rzecz Włoch i Grecji * 

Sprawozdanie: Ska Keller (A8-0236/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie łączne 

1-3 

5-23 

komisja  +  

Po motywie 2 24 GUE/NGL  -  

Po motywie 3 4 komisja go +  

Po motywie 6 25 GUE/NGL ge + 494, 148, 13 

głosowanie: wniosek Komisji  +  

głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 470, 131, 50 

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

GUE/NGL: poprawka 4 
 

 

8. Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich 

Sprawozdanie: Laura Agea (A8-0247/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie łączne 

1-8 komisja  +  

głosowanie: wniosek Komisji  +  

głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 460, 127, 61 
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9. Główne cele na 17. konferencję stron konwencji CITES w Johannesburgu 

Projekt rezolucji: B8-0987/2016 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-0987/2016  (komisja ENVI) 

głosowanie: rezolucja (całość 

tekstu) 

 +  

 

 

 

10. Stosowanie dyrektywy o usługach pocztowych 

Sprawozdanie: Markus Ferber (A8-0254/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 5 2 GUE/NGL  -  

Ust. 9 3 GUE/NGL  -  

Ust. 17 4 GUE/NGL  -  

Po motywie G 1 GUE/NGL  -  

głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 514, 103, 37 

 

 

 

11. Dostęp do finansowania dla MŚP i zwiększenie różnorodności finansowania MŚP w 

unii rynków kapitałowych 

Sprawozdanie: Othmar Karas (A8-0222/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 1 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 10 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 19 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 30 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 33 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 35 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 39 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 42 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 43 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 528, 77, 44 

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

GUE/NGL: ust. 10, 33, 35, 39, 42, 43 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

GUE/NGL: 

ust. 1 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „o średniej kapitalizacji” 

część druga te słowa 

 



P8_PV-PROV(2016)09-15(VOT)_PL.doc 12 PE 588.683 

ust. 19 

część pierwsza „podkreśla, że zdrowy, stabilny i prężny sektor bankowy oraz unia rynków 

kapitałowych stanowią warunek wstępny zwiększenia dostępu MŚP do 

finansowania;” 

część druga „zwraca uwagę, że rozporządzenie w sprawie wymogów kapitałowych (CRR) i 

dyrektywa w sprawie wymogów kapitałowych (CRD IV), a zwłaszcza wyższy 

poziom i jakość kapitału, stanowią bezpośrednią reakcję na kryzys oraz podstawę 

przywrócenia stabilności sektora finansowego; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 

Komisja uważa kredytowanie MŚP za jeden z priorytetowych obszarów w 

przeglądzie CRR; zwraca uwagę, że Komisja analizuje możliwości skorzystania 

przez wszystkie państwa członkowskie z lokalnych unii kredytowych, których 

działalność nie byłaby objęta zakresem unijnych przepisów dotyczących wymogów 

kapitałowych wobec banków; podkreśla, że konieczna jest rozwaga przy 

regulowaniu unii kredytowych, aby zagwarantować zarówno stabilność finansową, 

jak i możliwość oferowania przez unie kredytowe kredytów o konkurencyjnym 

oprocentowaniu;” 

 
ust. 30 

część pierwsza „odnotowuje środki przyjęte przez EBC w dniu 10 marca 2016 r., zwłaszcza nową 

serię czterech ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO II), 

które zachęcą banki do udzielania kredytów realnej gospodarce; podkreśla, że sama 

polityka monetarna nie wystarczy, by ożywić wzrost i inwestycje,” 

część druga „oraz że musi jej towarzyszyć odpowiednia polityka budżetowa i reformy 

strukturalne;” 
 

 

12. Jak najlepiej wykorzystać potencjał MŚP w zakresie tworzenia miejsc pracy? 

Sprawozdanie: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 17 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 577, 35, 36 

2/gi + 448, 169, 25 

3/gi + 576, 52, 23 

Ust. 18 ust. pierwotny 

tekst 

gp  z poprawką ustną 

1 +  

2 +  

Ust. 31 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 461, 83, 108 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 56 2 ponad 76 

posłów 

ge + 327, 298, 18 

Ust. 68 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 527, 117, 6 

Ust. 74 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 79 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 80 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 262, 343, 40 

Motyw K 1 ponad 76 

posłów 

 +  

Motyw P ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw T ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Motyw Y ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 553, 69, 24 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

S&D: Ust. 17 

EFDD: ust. 31 (część druga), ust. 68 (część druga) 
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Wnioski o głosowanie odrębne 

ALDE: motyw T 

S&D: ust. 80 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ALDE: 

ust. 17 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „którego nie powinno się traktować jako 

pozytywnego elementu przyczyniającego się do wzrostu liczby 

mikroprzedsiębiorstw, a raczej jako przyczynę niepewności zatrudnienia i czynnik 

prowadzący do niekorzystnych warunków pracy, mniejszej ochrony socjalnej lub 

braku tej ochrony,” i „stawiając wiele osób w trudnej sytuacji, stwarzając tym 

samym nowe problemy społeczne, które muszą zostać rozwiązane;” 

część druga „którego nie powinno się traktować jako pozytywnego elementu przyczyniającego 

się do wzrostu liczby mikroprzedsiębiorstw, a raczej jako przyczynę niepewności 

zatrudnienia i czynnik prowadzący do niekorzystnych warunków pracy, mniejszej 

ochrony socjalnej lub braku tej ochrony,” 

część trzecia „stawiając wiele osób w trudnej sytuacji, stwarzając tym samym nowe problemy 

społeczne, które muszą zostać rozwiązane;” 

 
ECR: 

ust. 80 

część pierwsza „podkreśla, że branża pracy tymczasowej ma szczególne znaczenie dla MŚP i należy 

ją rozpatrywać w sposób zróżnicowany” 

część druga „oraz że dotyczy to zwłaszcza jej systemów taryf; wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do wspierania wszystkich form pracy tymczasowej, a szczególnie 

tych, które umożliwiają znalezienie trwałego zatrudnienia;” 

 
motyw P 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „niską mobilność zawodową oraz” 

część druga te słowa 

 
EFDD: 

ust. 31 

część pierwsza „podkreśla potrzebę zwiększenia inwestycji na badania, innowacje, szkolenia 

specjalistyczne i rozwój, aby pobudzić jakościowy wzrost europejskich MŚP i 

wykorzystać ich potencjał w zakresie tworzenia miejsc pracy; podkreśla fakt, że 

przewidziano kwotę 75 mld EUR na wsparcie MŚP w ramach segmentu 

przeznaczonego dla MŚP w EFIS;” 

część druga „wyraża zadowolenie z powodu pomyślnego wdrożenia finansowania MŚP w 

ramach EFIS w dotychczas zatwierdzonych projektach;” 

 
ust. 68 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „–w stosownych przypadkach i w ramach zaleceń 

dla poszczególnych krajów będących częścią europejskiego semestru –” 

część druga te słowa 

 
PPE: 

motyw Y 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „państw członkowskich” i „trzecich” 

część druga te słowa 
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ust. 74 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „i środki zastosowane” 

część druga te słowa 

 
S&D: 

ust. 18 

część pierwsza „podkreśla, że obciążenia administracyjne wynikające z regulacji są 

niewspółmiernie większe dla osób pracujących na własny rachunek i dla 

mikroprzedsiębiorstw niż dla dużych przedsiębiorstw; uważa w związku z tym, że 

wszelkie środki dotyczące fikcyjnego samozatrudnienia muszą być wyraźnie 

ukierunkowane” 

część druga „i nie mogą stwarzać dodatkowych obciążeń administracyjnych dla jednostek;” 

 
ust. 79 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „który Parlament w sposób jednoznaczny 

przedstawił w” i „że w ramach CSR w wolnym społeczeństwie działania 

dobroczynne nigdy nie mogą stać się obowiązkowe; jest przekonany, że 

obowiązkowy charakter CSR doprowadziłby do zmniejszenia gotowości ludzi do 

dobroczynności;” 

część druga te słowa 
 

Różne 

Zdzisław Krasnodębski zaproponował następującą poprawkę ustną do ust. 18: 

„18. podkreśla, że obciążenia administracyjne wynikające z regulacji są niewspółmiernie większe dla 

osób pracujących na własny rachunek i dla mikroprzedsiębiorstw niż dla dużych przedsiębiorstw; 

uważa w związku z tym, że wszelkie środki dotyczące fikcyjnego samozatrudnienia muszą być 

wyraźnie ukierunkowane i nie mogą stwarzać jakichkolwiek zbędnych obciążeń administracyjnych 

dla jednostek;” 
 

 

13. Stosowanie dyrektywy w sprawie równego traktowania w obszarze zatrudnienia i 

pracy 

Sprawozdanie: Renate Weber (A8-0225/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 5 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 342, 239, 51 

Ust. 16 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 18 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 432, 189, 18 

2/gi - 126, 450, 54 

Ust. 21 2 PPE gp   

1/gi + 335, 273, 24 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2/gi - 274, 305, 52 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi ↓  

2/gi ↓  

Ust. 34 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 35 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 53 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 59 ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Ust. 62 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Ust. 67 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 68 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 69 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 77 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2 +  

Ust. 83 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 -  

4 +  

5 +  

Umocowanie 34 ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Motyw E ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Motyw U ust. pierwotny 

tekst 

gi + 464, 140, 15 

głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 475, 63, 74 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

PPE: ust. 21 popr. 2 

GUE/NGL: ust. 18 

Verts/ALE, ECR: poprawka 2 

ECR: motyw U 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: ust. 5, 16, 34, 62, 67, 68, 69 

Verts/ALE, S&D: ust. 18 

ECR: ust. 21 

ALDE: ust. 18, 59, motyw E, umocowanie 34 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ALDE: 

ust. 21 

część pierwsza „zauważa, że nakładane przez pracodawców restrykcje dotyczące noszenia symboli 

religijnych nie zawsze są zgodne z międzynarodowymi standardami praw człowieka, 

ponieważ nie są one ograniczone do ściśle określonych, wąskich okoliczności lub 

nie realizują uzasadnionego celu, a państwa nie zawsze podejmują odpowiednie 

działania przeciwko takim restrykcjom, jeżeli są sprzeczne z międzynarodowymi 

standardami praw człowieka;” 

część druga „wyraża zaniepokojenie, że w imię neutralności i sekularyzacji niektóre państwa 

członkowskie wprowadziły ogólne zakazy symboli religijnych w przestrzeni 

publicznej, co doprowadziło też do prób rozszerzenia takich ograniczeń przez sektor 

prywatny;” 
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ust. 53 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „należy unikać rozróżnień między dziećmi lub 

osobami starszymi i że każda forma bezpodstawnej dyskryminacji ze względu na 

wiek”; 

część druga te słowa 

 
ust. 62 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „zastąpienie” i „wszystkim” 

część druga te słowa 

 
ECR: 

poprawka 2 

część pierwsza „stwierdza, że wolność religii jest ważną zasadą, której pracodawcy powinni 

przestrzegać; podkreśla jednak, że urzeczywistnianie tej zasady jest kwestią 

wchodzącą w zakres pomocniczości” 

część druga „oraz że zarówno państwa członkowskie, jak i pracodawcy mogą mieć uzasadnione 

powody, by zakazać określonych rodzajów symboli uznawanych za religijne, 

szczególnie jeżeli są to symbole, które ograniczają prawa kobiet i mogą powodować 

problemy związane z bezpieczeństwem;” 

 
ust. 18 

część pierwsza „wzywa państwa członkowskie do uznania podstawowego prawa do wolności 

sumienia;” 

część druga „z niepokojem zauważa, że w niektórych państwach członkowskich kompetentnym i 

dobrze wykwalifikowanym pracownikom służby zdrowia odmawia się zatrudnienia 

lub rozwiązuje się umowy o pracę z powodu sprzeciwu moralnego wobec procedur 

związanych z zakończeniem życia;” 

 
ust. 35 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „Komisję i” 

część druga te słowa 

 
ust. 68 

część pierwsza „jest zaniepokojony niskim poziomem wiedzy na temat praw w zakresie 

dyskryminacji oraz istnienia organów i organizacji oferujących wsparcie ofiarom 

dyskryminacji, przy czym większą świadomość mają osoby LGBTI;” 

część druga „uważa, że organy krajowe, regionalne i lokalne wspólnie ze wszystkimi 

odpowiednimi organizacjami zainteresowanych podmiotów powinny znacząco 

zintensyfikować działania uświadamiające skierowane do ofiar, pracodawców i 

innych grup; zwraca uwagę, że kluczowymi partnerami w tych działaniach są 

krajowe organizacje LGBTI;” 

 
ust. 69 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „Komisję i” i „Komisję i” 

część druga te słowa 

 
ust. 77 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „o aktywne stosowanie budżetowania z 

uwzględnieniem aspektu płci, między innymi dzięki” i „przez Komisję” 

część druga te słowa 
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ALDE, PPE: 

ust. 83 

część pierwsza „wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania godzenia życia 

zawodowego z prywatnym przez konkretne działania,” 

część druga „w tym jak najszybsze zaproponowanie nowego wniosku ustawodawczego 

dotyczącego dyrektywy w sprawie urlopu macierzyńskiego” z wyjątkiem słów „jak 

najszybsze zaproponowanie”, „ustawodawczego” i „dyrektywy” 

część trzecia jak najszybsze zaproponowanie”, „ustawodawczego” i „dyrektywy” 

część czwarta „w celu zapewnienia kobietom prawa powrotu do pracy po ciąży, urlopie 

macierzyńskim i rodzicielskim, prawa do skutecznej ochrony zdrowia i 

bezpieczeństwa w miejscu pracy, ochrony uprawnień socjalnych przewidzianych dla 

matek, a także do podejmowania środków zapobiegających niesprawiedliwemu 

zwalnianiu pracownic w czasie ciąży itd.,” 

część piąta „jak również wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie urlopów opiekuńczych 

oraz przez wzmocnienie przepisów dotyczących urlopu ojcowskiego;” 
 

Różne 

Poprawka 1 staje się bezprzedmiotowa w związku z wycofaniem podpisów. 
 

 

14. Działalność, oddziaływanie i wartość dodana Europejskiego Funduszu 

Dostosowania do Globalizacji w latach 2007–2014 

Sprawozdanie: Marian Harkin (A8-0227/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 13 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 525, 72, 13 

Ust. 18 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 579, 10, 9 

Ust. 19 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 22 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 537, 40, 21 

Ust. 24 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 +  

3 +  

Ust. 27 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 33 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 53 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw Q ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Motyw R ust. pierwotny 

tekst 

gi - 255, 279, 30 

głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 447, 73, 19 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL: ust. 13, 18, 22, motyw R 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ALDE: motyw Q 

PPE: ust. 53, motyw R 
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Wnioski o głosowanie podzielone 

GUE/NGL: 

ust. 19 

część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje zawarte w sprawozdaniu Trybunału Obrachunkowego 

stwierdzenie, że prawie wszyscy pracownicy kwalifikujący się do pomocy w ramach 

EFG mogli skorzystać ze zindywidualizowanych i skoordynowanych środków 

dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb, a odsetek ponownego zatrudnienia 

wyniósł prawie 50 % wśród pracowników objętych pomocą finansową;” 

część druga „zauważa, że brak terminowej i skutecznej realizacji programów EFG w niektórych 

państwach członkowskich doprowadził do niedostatecznego wykorzystania, uważa, 

że włączenie objętych pomocą beneficjentów lub ich przedstawicieli, partnerów 

społecznych, lokalnych placówek poradnictwa i orientacji zawodowej dla ludzi 

młodych i innych zainteresowanych stron we wstępną ocenę i w sporządzanie 

wniosku ma podstawowe znaczenie dla zapewnienia beneficjentom korzystnych 

wyników; wzywa Komisję, by wspierała państwa członkowskie w opracowywaniu 

innowacyjnych środków i programów oraz by w ramach przeglądu dokonała oceny, 

w jakim stopniu w zamyśle skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług 

zdołano przewidzieć przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności i 

czy wpisywał się on w strategię przechodzenia na zasobooszczędną i zrównoważoną 

gospodarkę; wzywa państwa członkowskie – zgodnie z art. 7 obecnego 

rozporządzenia – do podjęcia dalszych wysiłków w celu opracowania 

skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług na rzecz zasobooszczędnej i 

zrównoważonej gospodarki; zauważa, że innowacyjność i oszczędne 

gospodarowanie zasobami mają kluczowe znaczenie dla odbudowy przemysłu oraz 

dywersyfikacji gospodarczej;” 

 
ust. 24 

część pierwsza „wyraża zadowolenie, że za sprawą EFG beneficjenci przede wszystkim znaleźli 

nowe zatrudnienie dzięki zindywidualizowanej pomocy w poszukiwaniu pracy i 

zaktualizowali swoje umiejętności dzięki programom szkoleniowym bądź dodatkom 

na koszty przeniesienia; przyjmuje także z zadowoleniem fakt, że za sprawą EFG 

udało się umożliwić niektórym pracownikom zwrot ku przedsiębiorczości dzięki 

pomocy w zakresie rozpoczęcia lub przejęcia działalności gospodarczej; podkreśla w 

rezultacie godny uwagi pozytywny wpływ, jaki ma wsparcie z EFG na poczucie 

własnej wartości, poczucie niezależności i na motywację; podkreśla, że wsparcie z 

EFG zwiększyło spójność społeczną umożliwiając ludziom ponowne znalezienie 

zatrudnienia” 

część druga „i unikanie pułapek bezrobocia;” 

 
ust. 25 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „zauważa, że według danych ze sprawozdania ex-

post beneficjenci EFG mają zwykle znacznie niższy niż przeciętny poziom 

wykształcenia, a tym samym mniejsze transferowalne umiejętności, które w 

normalnych okolicznościach ograniczają ich możliwości zatrudnienia, co skutkuje 

tym, że są oni bardziej narażeni na rynku pracy;” i „unijną wartość dodaną” 

część druga „zauważa, że według danych ze sprawozdania ex-post beneficjenci EFG mają 

zwykle znacznie niższy niż przeciętny poziom wykształcenia, a tym samym 

mniejsze transferowalne umiejętności, które w normalnych okolicznościach 

ograniczają ich możliwości zatrudnienia, co skutkuje tym, że są oni bardziej 

narażeni na rynku pracy;” 

część trzecia „unijną wartość dodaną” 
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ust. 27 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „i wartości dodanej” i „i ich wykorzystywaniu w 

celu zapewnienia jak najwyższego wskaźnika ponownego zatrudnienia za każde 

wydane euro;” 

część druga „i wartości dodanej” 

część trzecia „i ich wykorzystywaniu w celu zapewnienia jak najwyższego wskaźnika ponownego 

zatrudnienia za każde wydane euro;” 

 
ust. 33 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „prawdziwą unijną wartość dodaną” 

część druga „prawdziwą unijną wartość dodaną” 

 


