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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. Podpisanie, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia paryskiego 

przyjętego podczas Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 

klimatu *** 

Zalecenie: Giovanni La Via (A8-0280/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: wyrażenie zgody gi + 610, 38, 31 

 

 

 

2. Wniosek o uchylenie immunitetu Giorgosa Grammatikakisa 

Sprawozdanie: António Marinho e Pinto (A8-0279/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie  +  

 

 

3. Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia 

pomocy Grecji w następstwie trzęsienia ziemi, które dotknęło Wyspy Jońskie w 

listopadzie 2015 r. 

Sprawozdanie: Georgios Kyrtsos (A8-0270/2016) (wymagana większość kwalifikowana i 3/5 
oddanych głosów) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 646, 7, 23 

 

 

4. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji 

(wniosek złożony przez Finlandię – EGF/2016/001 FI/Microsoft) 

Sprawozdanie: Petri Sarvamaa (A8-0273/2016) (wymagana większość kwalifikowana i 3/5 oddanych 
głosów) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: rezolucja (całość 

tekstu) 

gi + 594, 68, 12 
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5. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji 

(wniosek złożony przez Szwecję – EGF/2016/002 SE/Ericsson) 

Sprawozdanie: Esteban González Pons (A8-0272/2016) (wymagana większość kwalifikowana i 3/5 
oddanych głosów) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: rezolucja (całość 

tekstu) 

gi + 594, 71, 10 

 

 

 

6. Pomoc prawna dla podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu karnym 

oraz osób podlegających nakazowi w postępowaniu dotyczącym europejskiego 

nakazu aresztowania ***I 

Sprawozdanie: Dennis de Jong (A8-0165/2015) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Całość tekstu – 

głosowanie łączne nr 1 

46 komisja    

Głosowanie łączne nr 

2 

1-45 komisja  ↓  

Głosowanie: wniosek Komisji  +  

Głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 569, 54, 54 

 

 

 

7. Handel niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania 

kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego 

traktowania albo karania ***I 

Sprawozdanie: Marietje Schaake (A8-0267/2015) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Całość tekstu 41 komisja    

Głosowanie: wniosek Komisji  +  

Głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 612, 11, 54 
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Różne 

Errata: wszystkie wersje językowe. 

Na posiedzeniu plenarnym w dniu 27 października 2015 r. sprawozdanie zostało odesłane do komisji 

przedmiotowo właściwej (art. 61 ust. 2 Regulaminu). 

Poprawka 41 zastępuje poprawki przyjęte na tym posiedzeniu. 
 

 

8. Porozumienie o współpracy strategicznej między Europolem a Chinami * 

Sprawozdanie: Claude Moraes (A8-0265/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: projekt Rady  +  

Głosowanie: rezolucja 

ustawodawcza 

gi + 460, 126, 90 

 

 

 

9. Przyszłość stosunków AKP–UE po roku 2020 

Sprawozdanie: Norbert Neuser (A8-0263/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 24 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 27 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 28 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 30 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Motyw X ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 489, 146, 37 

 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ECR: 

motyw X 

część pierwsza „mając na uwadze, że uwzględnienie EFR w budżecie pozwoliłoby na 

demokratyczną kontrolę, poprawiło widoczność oraz zwiększyło przejrzystość 

wykorzystywania unijnych funduszy na rzecz rozwoju; mając z drugiej strony na 

uwadze, że wieloletni charakter programowania EFR pozwala na przewidywalność 

zasobów, a włączenie go do budżetu może doprowadzić do zmniejszenia funduszy 

na rzecz rozwoju dla państw AKP na rzecz innych priorytetów polityki zewnętrznej i 

być postrzegane jako osłabienie uprzywilejowanego partnerstwa AKP–UE; mając na 

uwadze, że budżet EFR może również negatywie wpłynąć na finansowanie 

Instrumentu na rzecz Pokoju w Afryce, a także innych ważnych inicjatyw, takich jak 

fundusz powierniczy dla Afryki,” 

część druga „chyba że powstanie specjalny instrument finansowania kosztów bezpieczeństwa, 

powiązany ze współpracą na rzecz rozwoju;” 

 
ust. 24 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów: „i)” oraz „ii) stałe i odrębne rozwiązanie dotyczące 

finansowania przez UE kosztów bezpieczeństwa związanych ze współpracą na rzecz 

rozwoju oraz spójnych z nią;” 

część druga te słowa 

 
ust. 27 

część pierwsza „podkreśla, że 11. EFR jest głównym źródłem finansowania instrumentu na rzecz 

Pokoju w Afryce (APF), mimo że zgodnie z założeniami w chwili tworzenia tego 

instrumentu w 2003 r. miało to być rozwiązanie tymczasowe;” 

część druga „wzywa do utworzenia specjalnego instrumentu finansowania bezpieczeństwa 

związanego ze współpracą na rzecz rozwoju;” 

 
ust. 28 

część pierwsza „odnotowuje komunikat Komisji z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia 

nowych ram partnerstwa z państwami trzecimi w ramach Europejskiego programu w 

zakresie migracji; zauważa, że wkład z budżetu UE i EFR na rzecz pakietu w kwocie 

8 mld EUR obejmuje wyłącznie pomoc, która została już zaplanowana;” 

część druga „apeluje, by nie zagrażać pomocy rozwojowej dla beneficjentów i finansować 

inicjatywy dotyczące migracji za pomocą nowych środków;” 

 
ust. 30 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „prawnie wiążących” 

część druga te słowa 

 


