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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. Postępowania upadłościowe oraz zarządcy ***I 

Sprawozdanie: Tadeusz Zwiefka (A8-0324/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 624, 30, 32 

 

 

2. Umowa o partnerstwie i współpracy między WE a Uzbekistanem oraz dwustronny 

handel wyrobami włókienniczymi *** 

Zalecenie: Maria Arena (A8-0332/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: 

wyrażenie zgody 

gi + 564, 100, 41 

 

 

 

3. Umowa o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską a 

Uzbekistanem na dwustronny handel wyrobami włókienniczymi (rezolucja) 

Sprawozdanie: Maria Arena (A8-0330/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 567, 68, 69 

 

 

4. Przystąpienie do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami 

członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu 

uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru do tej Umowy *** 

Zalecenie: Helmut Scholz (A8-0362/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: 

wyrażenie zgody 

gi + 544, 114, 44 
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5. Umowa między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie wzajemnego 

dostępu do łowisk w cieśninie Skagerrak dla statków pływających pod banderą 

Danii, Norwegii i Szwecji *** 

Zalecenie: Jørn Dohrmann (A8-0321/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: 

wyrażenie zgody 

gi + 670, 28, 7 

 

 

 

6. Umowa między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie wzajemnego 

dostępu do łowisk w cieśninie Skagerrak dla statków pływających pod banderą 

Danii, Norwegii i Szwecji (rezolucja) 

Sprawozdanie: Jørn Dohrmann (A8-0320/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 638, 10, 49 

 

 

7. Porozumienie między Gruzją a Europolem o współpracy operacyjno-strategicznej 

* 

Sprawozdanie: Claude Moraes (A8-0343/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 544, 99, 66 

 

 

8. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – wniosek 

EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive 

Sprawozdanie: Esteban González Pons (A8-0379/2016) (wymagana większość kwalifikowana i 3/5 

oddanych głosów) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Po ust. 18 4 GUE/NGL gi - 294, 395, 13 

5 GUE/NGL gi - 275, 414, 15 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Po motywie F 1 GUE/NGL  -  

2 GUE/NGL  -  

3 GUE/NGL  -  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 613, 82, 12 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL: poprawki 4 i 5 
 

 

9. Normalizacja rachunkowości przedsiębiorstw kolejowych ***II 

Zalecenie do drugiego czytania: Merja Kyllönen (A8-0368/2016) (wymagana większość 

kwalifikowana) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wniosek o odrzucenie 

stanowiska Rady 

1 ENF gi - 69, 629, 8 

Stanowisko Rady uznano za przyjęte 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ENF: poprawka 1 
 

 

 

10. Krajowe usługi kolejowego transportu pasażerskiego ***II 

Zalecenie do drugiego czytania: Wim van de Camp (A8-0373/2016) (wymagana większość 

kwalifikowana) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wniosek o odrzucenie 

stanowiska Rady 

1= 

2= 

3= 

8= 

EFDD 

Verts/ALE 

ENF 

GUE/NGL 

gi - 330, 354, 23 

Art. 4, po ust. 4 4 S&D gi - 333, 349, 24 

Art. 4 ust. 6 9 GUE/NGL gi - 150, 530, 25 

Art. 8, po ust. 2 10 GUE/NGL gi - 128, 530, 48 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Motyw 7 5 GUE/NGL gi - 127, 525, 47 

Motyw 13 6 GUE/NGL gi - 151, 515, 29 

Motyw 14 7 GUE/NGL gi - 159, 517, 29 

Stanowisko Rady uznano za przyjęte 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFDD: poprawka 1 

S&D: poprawka 4 

Verts/ALE: poprawki 1, 2, 3, 8 

GUE/NGL: poprawki 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

ENF: poprawka 3 
 

 

 

11. Jednolity europejski obszar kolejowy ***II 

Zalecenie do drugiego czytania: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016) (wymagana większość 

kwalifikowana) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wniosek o odrzucenie 

stanowiska Rady 

1= 

2= 

3= 

4= 

EFDD 

Verts/ALE 

ENF 

GUE/NGL 

gi - 250, 459, 1 

Art. 1, po ust. 2 5 GUE/NGL gi - 161, 485, 49 

Art. 11, po ust. 2 6 GUE/NGL gi - 168, 524, 9 

Po art. 11 7s GUE/NGL gi - 191, 495, 22 

8s GUE/NGL gi - 189, 493, 25 

Art. 56 ust. 3, po 

akapicie drugim 

9 GUE/NGL gi - 183, 487, 28 

Art. 56, po ust. 3 10 GUE/NGL gi - 247, 454, 6 

Art. 56, po ust. 12 11 GUE/NGL gi - 166, 506, 34 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Art. 63 ust. 1 akapit 

drugi 

12s GUE/NGL  -  

Art. 63 ust. 1 akapit 

trzeci 

13s GUE/NGL  -  

Stanowisko Rady uznano za przyjęte 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFDD: poprawka 1 

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

GUE/NGL: poprawki 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

ENF: poprawka 3 
 

 

12. Dostęp do rynku usług portowych i przejrzystość finansowa portów ***I 

Sprawozdanie: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Całość tekstu 157 komisja  +  

Głosowanie: wniosek Komisji  +  

Głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 546, 140, 22 

 

Różne 

Na posiedzeniu plenarnym w dniu 8 marca 2016 r. sprawozdanie zostało odesłane do komisji 

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

Poprawka 157 zastępuje poprawki przyjęte na tym posiedzeniu. 
 

 

13. Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Juhan Parts 

Sprawozdanie: Bart Staes (A8-0375/2016) (głosowanie tajne (art. 182 ust. 1 Regulaminu)) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: 

mianowanie Juhana 

Partsa 

 + 488, 133, 88 
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14. Program badawczy Funduszu Badawczego Węgla i Stali * 

Sprawozdanie: Jerzy Buzek (A8-0358/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie łączne 

1-5 

7-10 

komisja  +  

Decyzja 

2008/376/WE, art. 3 

pkt 1 lit. g) 

16s Verts/ALE ge + 349, 343, 13 

Decyzja 

2008/376/WE, art. 3 

ust. 2, po lit. f) 

24 S&D gi - 261, 408, 43 

Decyzja 

2008/376/WE, art. 4 

tytuł i ust. 1 

21 S&D gi - 279, 372, 58 

Decyzja 

2008/376/WE, art. 4 

ust. 1, po lit. i) 

25 S&D gi - 264, 398, 44 

Decyzja 

2008/376/WE, art. 4 

ust. 2 i 3 

17 Verts/ALE  -  

Decyzja 

2008/376/WE, art. 8 

wprowadzenie 

20 Verts/ALE ge + 353, 346, 7 

Decyzja 

2008/376/WE, art. 8, 

po lit. j) 

22 S&D gi - 326, 345, 37 

Decyzja 

2008/376/WE, art. 21 

lit. b) 

26 GUE/NGL gp   

1 -  

2 -  

Decyzja 

2008/376/WE, art. 21, 

po lit. i) 

6 komisja gp   

1/gi + 666, 17, 27 

2/gi - 315, 322, 65 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Decyzja 

2008/376/WE, art. 22 

ust. 3 

11 Verts/ALE  -  

Decyzja 

2008/376/WE, art. 24 

ust. 2 akapit pierwszy 

13 Verts/ALE  -  

Decyzja 

2008/376/WE, art. 24 

ust. 3 akapit pierwszy 

12 Verts/ALE  -  

Decyzja 

2008/376/WE, art. 24 

ust. 3 akapit drugi 

14 Verts/ALE ge - 302, 393, 11 

Decyzja 

2008/376/WE, art. 24, 

po ust. 3 

15 Verts/ALE ge + 403, 302, 5 

Decyzja 

2008/376/WE, 

załącznik, tabela 1 

18 Verts/ALE gi - 299, 360, 50 

Decyzja 

2008/376/WE, 

załącznik, tabela 2 

19 Verts/ALE gi - 291, 359, 48 

Po motywie 1 23 S&D gi - 260, 413, 20 

Głosowanie: wniosek Komisji  +  

Głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 562, 103, 45 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

S&D: poprawki 21, 22, 23, 24, 25 

Verts/ALE: poprawki 6, 18, 19, 21 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

Verts/ALE: 

poprawka 6 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „w tym dalszych środków wsparcia zmierzających do 

zagwarantowania ich ciągłości oraz długoterminowej rentowności” 

część druga te słowa 

 
poprawka 26 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „oraz długoterminowej rentowności” 

część druga te słowa 
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15. Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 

2015 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie 

Sprawozdanie: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 6 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Po ust. 10 1 ponad 40 

posłów 

gi - 261, 388, 58 

Ust. 35 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 464, 212, 23 

Ust. 36 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 686, 16, 3 

2/gi + 510, 176, 19 

Ust. 40 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 386, 239, 84 

Ust. 44 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 45 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 50 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 51 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 52 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 55 ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Ust. 56 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 364, 326, 11 

Ust. 58 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 60 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 61 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 63 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 64 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 78 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 87 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 89 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2 +  

Ust. 96 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 98 ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Ust. 104 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 108 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 109 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 117 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 119 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Ust. 124 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 126 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 129 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 136 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 140 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Ust. 141 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 148 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 626, 33, 45 

2/gi + 382, 281, 31 

Motyw U ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw AG ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw AM ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 337, 356, 15 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 463, 115, 113 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFDD: ust. 35, 36 

PPE: ust. 40 (część druga), 148, poprawka 1 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

Verts/ALE: ust. 55 

PPE: ust. 63, 96, 124, 126 

S&D: ust. 55, 56, 98, 148 

ENF: ust. 44, 45, 52, 58, 60, 63, 109, 117, 136, motyw U 

ALDE: ust. 98, 140 
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Wnioski o głosowanie podzielone 

Verts/ALE: 

ust. 36 

część pierwsza „podkreśla, że przemyt migrantów jest związany z handlem ludźmi i stanowi 

poważne naruszenie praw człowieka;” 

część druga „zwraca uwagę, że misje WPBiO, takie jak operacja wojskowa Unii Europejskiej w 

południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego (EUNAVFOR MED 

SOPHIA), stanowią skuteczny sposób walki z przemytem migrantów; zwraca się do 

Unii o prowadzenie i zintensyfikowanie tego rodzaju operacji;” 

 
ust. 56 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „że aby zwiększyć efektywność readmisji oraz 

zapewnić spójność powrotów na szczeblu europejskim, konieczne będzie przyjęcie 

nowych” 

część druga te słowa 

 
ust. 64 

część pierwsza „specjalnych” i „deradykalizacji i” 

część druga te słowa 

 
ust. 87 

część pierwsza „powtarza, że należy zwrócić uwagę na szczególny charakter MŚP, które działają 

głównie na szczeblu lokalnym i regionalnym, w obrębie konkretnych sektorów; 

„uważa zatem, że podstawowe znaczenie ma odpowiednie uwzględnienie – w 

ramach unijnych strategii politycznych na rzecz społecznej odpowiedzialności 

przedsiębiorstw, w tym krajowych planów działania w tej dziedzinie – 

specyficznych wymogów MŚP,” 

część druga „zgodność tych strategii i planów z zasadą „najpierw myśl na małą skalę”, a także 

uznanie w nich nieformalnego i intuicyjnego podejścia MŚP do społecznej 

odpowiedzialności przedsiębiorstw; ponownie sprzeciwia się wszelkim inicjatywom, 

które mogłyby spowodować dodatkowe obciążenia o charakterze administracyjnym 

lub finansowym dla MŚP, oraz wyraża poparcie dla środków, które umożliwiałyby 

MŚP prowadzenie działań wspólnych;” 

 
ust. 140 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „w celu opracowania nowych wiążących przepisów 

międzynarodowych z myślą dostosowaniu międzynarodowego prawa humanitarnego 

do nowej rzeczywistości wojennej” 

część druga te słowa 

 

PPE: 

ust. 6 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „, przy czym dla osiągnięcia tego celu zasadnicze 

znaczenie mają strategie w dziedzinie praw człowieka na rzecz propagowania i 

ochrony praw osób LGBTI,” 

część druga te słowa 

 
ust. 40 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „potępia fakt, że miejsce w Radzie Praw Człowieka 

często mają państwa o udokumentowanej historii poważnych naruszeń praw 

człowieka, oraz wzywa państwa członkowskie UE, by publikowały informację o 

tym, w jaki sposób głosowały na forum Rady Praw Człowieka;” 

część druga te słowa 
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ust. 89 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „ i warunkujące jej zawarcie jako podstawowe elementy 

umowy” 

część druga te słowa 

 
ust. 104 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „oraz ochrony praw seksualnych i reprodukcyjnych”, 

„w tym bezpiecznej aborcji” i „i bezpiecznej aborcji” 

część druga „oraz ochrony praw seksualnych i reprodukcyjnych” 

część trzecia „w tym bezpiecznej aborcji” i „i bezpiecznej aborcji” 

 
ust. 141 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „wzywa państwa członkowskie, by rozważyły przyjęcie 

więźniów z Guantanamo w UE;” 

część druga te słowa 

 
motyw AG 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „w tym osób LGBTI” 

część druga te słowa 

 

S&D: 

ust. 129 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „narodowych”, „narodowej”, „narodowych” 

część druga te słowa 

 

ENF: 

ust. 51 

część pierwsza „podkreśla potrzebę zacieśnienia współpracy z krajami pochodzenia i tranzytu, 

zarówno w celu ułatwienia uporządkowanego zarządzania przepływami 

migracyjnymi, jak i eliminacji pierwotnych przyczyn emigracji; podkreśla, że 

zasadnicze znaczenie ma zwalczanie grup odpowiedzialnych za przemyt 

nielegalnych migrantów;” 

część druga „przypomina, że istotne jest, aby UE zachęcała wspomniane kraje do dołączenia do 

protokołu z Palermo przeciwko przemytowi nielegalnych migrantów; przypomina o 

zobowiązaniach uzgodnionych podczas szczytu w Valletcie;” 

 
ust. 78 

część pierwsza „jest zaniepokojony wszelkimi próbami wykorzystania funduszy przeznaczonych na 

działania na rzecz zwalczania ubóstwa i wspierania rozwoju – co ma praktyczny 

wpływ na strategie polityczne ukierunkowane na przestrzeganie praw człowieka – 

na cele niezwiązane z rozwojem; podkreśla, że pomoc rozwojowa powinna mieć na 

celu eliminację ubóstwa, a nie stać się jedynie instrumentem służącym kontroli 

migracji, oraz przypomina o znaczeniu 16. celu zrównoważonego rozwoju, 

dotyczącego pokoju, sprawiedliwości i silnych instytucji, dla większego 

poszanowania praw człowieka i skutecznych demokratycznych rządów; uważa, że w 

celu zapewnienia przejrzystości pomocy UE i rozliczalności krajów korzystających 

z tej pomocy do wszystkich umów w sprawie rozwoju należy wprowadzić klauzulę 

antykorupcyjną, a kluczowym celem wszystkich polityk zewnętrznych UE powinno 

być ugruntowanie praworządności, dobrych rządów, zdolności instytucjonalnych z 

wykorzystaniem wsparcia budżetowego, demokratycznego uczestnictwa i 

reprezentatywnego podejmowania decyzji, stabilności, sprawiedliwości społecznej 

oraz zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu 

gospodarczego, umożliwiającego sprawiedliwą redystrybucję wytworzonego 

bogactwa;” 
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część druga „ostrzega przed populizmem, ekstremizmem i nadużyciami konstytucyjnymi, które 

sankcjonują łamanie praw człowieka;” 

 

ALDE: 

ust. 119 

część pierwsza „wyraża poważne obawy w związku z szybko nasilającym się zagrożeniem 

opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe, która, jak się oczekuje, stanie się 

główną przyczyną zgonów, a jej ofiarami będą zwłaszcza osoby szczególnie 

wrażliwe i słabe w krajach rozwijających się; apeluje do Komisji o bezzwłoczne 

opracowanie prawdziwie skutecznej strategii zdrowia publicznego,” 

część druga „obejmującej następujące aspekty: – identyfikację przyczyn chorób, diagnostykę i 

sposoby rozprzestrzeniania się opornych bakterii poprzez kontakty turystyczne i 

handlowe, – określenie optymalnych międzynarodowych, krajowych i regionalnych 

sposobów reagowania kryzysowego w przypadku pojawienia się ogniska 

niemożliwej do powstrzymania bakterii, a także zintegrowane i skoordynowane 

przygotowania do takich działań, – opracowanie najbardziej rygorystycznych, 

ukierunkowanych na ilość uregulowań dotyczących wykorzystania antybiotyków we 

wszystkich regionach świata, w połączeniu z odpowiednimi i skutecznymi środkami 

egzekwowania, – opracowanie i wprowadzenie w życie największego jak dotąd 

programu informacyjnego poświęconego zagrożeniu opornością na środki 

przeciwdrobnoustrojowe, przy wykorzystaniu wszystkich zasobów, a w 

szczególności mediów społecznościowych;” 

 
motyw AM 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „dla najbardziej podstawowych praw człowieka” 

część druga te słowa 

 

PPE, ENF: 

ust. 50 

część pierwsza „podkreśla, że konflikty, wojny, błędy w sprawowaniu rządów oraz brak 

poszanowania praw człowieka i demokracji stanowią zasadnicze przyczyny migracji 

i wysiedleń;” 

część druga „podkreśla, że państwa przyjmujące powinny zagwarantować pełny dostęp do 

bezpłatnej, publicznej i dobrej jakościowo edukacji i opieki zdrowotnej, obejmującej 

zdrowie seksualne i reprodukcyjne oraz związane z tym prawa, a także dostęp do 

rynku pracy i do zakwaterowania spełniającego potrzeby uchodźców; podkreśla, że 

kluczem do integracji jest gotowość migrantów i uchodźców do integrowania się w 

połączeniu z odpowiednią polityką socjalną; apeluje do UE o wzmożenie wysiłków 

mających na celu wsparcie Libanu i Jordanii, w których schronienie znalazła 

bezprecedensowa liczba uchodźców, często stojących w obliczu wielorakich 

zagrożeń;” z wyjątkiem słów „oraz związane z tym prawa” 

część trzecia „oraz związane z tym prawa” 

 
ust. 61 

część pierwsza „wzywa państwa członkowskie do poszanowania i pełnego wdrożenia przyjętego 

wspólnego unijnego pakietu azylowego i wspólnego prawodawstwa dotyczącego 

migracji, w szczególności do zapewnienia osobom ubiegającym się o azyl, które 

wymagają szczególnego traktowania, takim jak dzieci, kobiety, osoby w podeszłym 

wieku i osoby LGBTI, ochrony przed przemocą i dyskryminacją w trakcie 

procedury azylowej, a także do zapewnienia państwom członkowskim 

odpowiednich szkoleń umożliwiających właściwe i rozsądne postępowanie; wzywa 

państwa członkowskie do udziału w programach przesiedleń, umożliwiając łączenie 

rodzin i wydając wizy humanitarne;” z wyjątkiem słów „i osoby LGBTI” 
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część druga „i osoby LGBTI” 

część trzecia „podkreśla znaczenie pokonania przeszkód administracyjnych i politycznych dla 

szybkiego wywiązania się ze zobowiązań dotyczących relokacji; rozumie, że należy 

przeprowadzić bezpieczny powrót osób, które w wyniku indywidualnego 

rozpatrzenia wniosku azylowego nie kwalifikują się do otrzymania ochrony w Unii;” 

 
ust. 108 

część pierwsza „wyraża zadowolenie wobec przyjęcia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2242 

stawiającej kobiety w centrum wszelkich działań mających na celu sprostanie 

globalnym wyzwaniom i wspiera jej wdrażanie, a także wzywa do podjęcia 

dodatkowych wysiłków na rzecz włączania programów dotyczących kobiet, pokoju i 

bezpieczeństwa do wszystkich aspektów utrzymywania pokoju; podkreśla znaczenie 

równego, pełnego i aktywnego uczestnictwa kobiet w zapobieganiu konfliktom i ich 

rozwiązywaniu oraz w negocjacjach pokojowych i procesie budowania pokoju;” 

część druga „zaleca wprowadzenie systemu kwot w celu promowania udziału kobiet na 

wszystkich szczeblach polityki;” 

 
ust. 148 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „obecnie chrześcijanie stanowią grupę religijną, która 

jest najbardziej nękana i zastraszana w większości krajów świata, w tym w Europie, 

gdzie chrześcijańscy uchodźcy stale doświadczają prześladowań ze względów 

religijnych, i że” 

część druga te słowa 

 

PPE, ALDE: 

ust. 108 

część pierwsza „wyraża zadowolenie wobec przyjęcia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2242 

stawiającej kobiety w centrum wszelkich działań mających na celu sprostanie 

globalnym wyzwaniom i wspiera jej wdrażanie, a także wzywa do podjęcia 

dodatkowych wysiłków na rzecz włączania programów dotyczących kobiet, pokoju i 

bezpieczeństwa do wszystkich aspektów utrzymywania pokoju; podkreśla znaczenie 

równego, pełnego i aktywnego uczestnictwa kobiet w zapobieganiu konfliktom i ich 

rozwiązywaniu oraz w negocjacjach pokojowych i procesie budowania pokoju;” 

część druga „zaleca wprowadzenie systemu kwot w celu promowania udziału kobiet na 

wszystkich szczeblach polityki;” 

 

Verts/ALE, ALDE: 

ust. 148 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „obecnie chrześcijanie stanowią grupę religijną, która 

jest najbardziej nękana i zastraszana w większości krajów świata, w tym w Europie, 

gdzie chrześcijańscy uchodźcy stale doświadczają prześladowań ze względów 

religijnych, i że” 

część druga te słowa 
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16. Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (art. 36 TUE) 

Sprawozdanie: Elmar Brok (A8-0360/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 1 14 GUE/NGL gi - 69, 616, 15 

ust. pierwotny 

tekst 

gi + 498, 98, 111 

Ust. 3 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 450, 184, 70 

Ust. 7 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 514, 140, 48 

Ust. 10 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 559, 120, 27 

Ust. 12 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 593, 66, 50 

2 +  

Ust. 14 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 508, 127, 70 

Ust. 17 15 GUE/NGL gi - 127, 558, 20 

ust. pierwotny 

tekst 

gi + 544, 142, 19 

Ust. 18 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 479, 140, 76 

Ust. 19 16s GUE/NGL gi - 195, 495, 12 

1 Verts/ALE  -  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 432, 255, 18 

2/gi + 407, 261, 26 

3/gi + 505, 169, 17 

Ust. 20 17s GUE/NGL gi - 136, 503, 68 

2 Verts/ALE  -  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 473, 188, 44 

2/gi + 438, 235, 23 

Ust. 23 3 Verts/ALE  -  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 25 5 Verts/ALE  -  

ust. pierwotny 

tekst 

gi + 422, 262, 22 

Ust. 27 18s GUE/NGL gi - 194, 437, 76 

7 Verts/ALE  -  

ust. pierwotny 

tekst 

gi + 389, 248, 69 

Po ust. 27 19 GUE/NGL gi - 116, 529, 53 

Po ust. 28 9 Verts/ALE  +  

Ust. 30 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 489, 135, 73 

Ust. 33 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 34 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 35 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 47 11 Verts/ALE  -  

Ust. 51 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 520, 133, 51 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 62 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 484, 172, 41 

Ust. 64 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 480, 162, 51 

Po ust. 65 13 Verts/ALE  -  

Umocowanie 7 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Umocowanie 10 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw C ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 349, 327, 28 

Motyw E ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 433, 174, 93 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFDD: ust. 1, 7, 10, 12 (część pierwsza), 17, 18, 19, 20, 25, 27, 51, 62, 64 

GUE/NGL: poprawki 14, 15, 16, 17, 18, 19 i ust. 3, 14, 30 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

S&D: ust. 27 

EFDD: motyw E 

Verts/ALE: ust. 20, 30 

ENF: ust. 10, 33, 35, umocowania 7, 10, motyw E 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

EFDD: 

ust. 12 

część pierwsza „podkreśla, że obecne kryzysy uwidaczniają ograniczenia Organizacji Narodów 

Zjednoczonych; wzywa Unię i jej państwa członkowskie do wykorzystania swoich 

wpływów w celu reformy Rady Bezpieczeństwa,” 

część druga „zwłaszcza poprzez zakaz stosowania prawa weta w przypadku masowych 

okrucieństw;” 
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ust. 23 

część pierwsza „ubolewa, że kompleksowe zadania będące wynikiem postanowień Rady do Spraw 

Zagranicznych z listopada 2013 r., a także postanowień Rady Europejskiej z 2013 i 

2015 r. nie zostały jeszcze w pełni zrealizowane przez Komisję, ESDZ, Europejską 

Agencję Obrony ani państwa członkowskie; wzywa wiceprzewodniczącą / wysoką 

przedstawiciel oraz komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, 

przedsiębiorczości i MŚP do przedłożenia Parlamentowi oceny wdrożenia 

poprzednich decyzji przed zaproponowaniem nowych zadań; zachęca do 

przyspieszenia prac podejmowanych w związku z europejskim planem działań w 

sektorze obrony oraz wysiłków Komisji mających na celu doprowadzenie do jak 

najściślejszej współpracy w dziedzinie obrony,” 

część druga „w tym za pośrednictwem środków motywacyjnych w dziedzinach takich jak rynek 

wewnętrzny, zamówienia publiczne, badania naukowe, transport, przestrzeń 

kosmiczna oraz polityka cybernetyczna, energetyczna i przemysłowa; zwraca uwagę 

na propozycję prezydenta Francji dotyczącą europejskiego funduszu na rzecz 

bezpieczeństwa i obrony oraz popiera prace nad nowymi i innowacyjnymi 

koncepcjami finansowymi i inwestycyjnymi, w tym również z udziałem 

Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz w ramach partnerstwa publiczno-

prywatnego;” 

 

S&D: 

ust. 20 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „utworzenie stałej cywilno-wojskowej kwatery głównej, 

w ramach której równie ważne byłyby zdolności do planowania i prowadzenia 

operacji wojskowych, jak i zdolności do planowania i prowadzenia operacji 

cywilnych i która usprawniłaby planowanie strategiczne i operacyjne w obrębie 

całego cyklu planowania, a także umożliwiła zacieśnienie współpracy cywilno-

wojskowej i podniesienie zdolności UE w zakresie szybkiego reagowania na 

kryzysy;” 

część druga te słowa 

 
motyw C 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „masowego przemieszczania się uchodźców” 

część druga te słowa 

 

Verts/ALE, ENF: 

ust. 19 

część pierwsza „jest przekonany, że z uwagi na już napięty budżet UE, dodatkowe wysiłki związane 

z operacjami, koszty administracyjne, a także działania przygotowawcze i projekty 

pilotażowe w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony potrzebne są 

również dodatkowe fundusze od państw członkowskich, jak i wysiłki na rzecz 

uzyskania większych efektów synergii; apeluje do Komisji i państw członkowskich 

o wykorzystanie w tym celu obecnej rewizji i obecnego przeglądu wieloletnich ram 

finansowych, aby uwzględnić potrzeby budżetowe rosnących wyzwań w dziedzinie 

bezpieczeństwa; wzywa państwa członkowskie do zwiększenia wydatków na 

obronność, aby osiągnąć określone przez NATO cele w zakresie budowania 

potencjału, zgodnie z którymi minimalna wysokość wydatków przeznaczanych na 

obronność wynosi 2 % PKB;” z wyjątkiem słów „potrzebne są również dodatkowe 

fundusze od państw członkowskich” 

część druga „potrzebne są również dodatkowe fundusze od państw członkowskich” 

część trzecia „podkreśla, że lepsza koordynacja i ograniczenie nakładania się na siebie działań UE 

i państw członkowskich umożliwiłyby oszczędności i zmianę przeznaczenia 

środków finansowych;” 
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ust. 34 

część pierwsza „stoi na stanowisku, że pora określić nową, bardziej realistyczną strategię dotyczącą 

stosunków UE z Rosją w oparciu o wiarygodne środki odstraszające, ale i dialog w 

dziedzinach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, takich jak 

przeciwdziałanie terroryzmowi, nieproliferacja i handel; podkreśla jednocześnie 

znaczenie zaangażowania się w większym stopniu we współpracę z rosyjskim 

społeczeństwem obywatelskim i wspieranie go, tak aby wzmocnić podstawę 

długofalowych stosunków UE–Rosja;” 

część druga „podkreśla, że sankcje były potrzebne jako środek reagowania oraz okazały się 

skutecznym środkiem powstrzymującym Rosję od dalszej agresji na Ukrainie; 

przypomina, że zawieszenie rzeczonych sankcji zależy od pełnego wdrożenia 

porozumień mińskich; w pełni popiera nałożenie przez UE środków ograniczających 

skierowanych przeciwko osobom i podmiotom w Rosji w odpowiedzi na nielegalną 

aneksję Krymu i celową destabilizację Ukrainy i domaga się, aby UE nie 

rezygnowała z opcji stopniowego wprowadzenia dalszych sankcji, zwłaszcza w 

stosunku do zaawansowanych technologicznie produktów w sektorze naftowym i 

gazowym, w branży IT i w sektorze zbrojeniowym, jeżeli Rosja w dalszym ciągu 

będzie naruszać prawo międzynarodowe;” 

część trzecia „uważa, że poprawa wzajemnych stosunków leży we wspólnym interesie UE i Rosji, 

pod warunkiem że stosowane będzie prawo międzynarodowe;” 

 

EFDD, ENF: 

ust. 34 

część pierwsza „stoi na stanowisku, że pora określić nową, bardziej realistyczną strategię dotyczącą 

stosunków UE z Rosją w oparciu o wiarygodne środki odstraszające, ale i dialog w 

dziedzinach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, takich jak 

przeciwdziałanie terroryzmowi, nieproliferacja i handel; podkreśla jednocześnie 

znaczenie zaangażowania się w większym stopniu we współpracę z rosyjskim 

społeczeństwem obywatelskim i wspieranie go, tak aby wzmocnić podstawę 

długofalowych stosunków UE–Rosja;” 

część druga „podkreśla, że sankcje były potrzebne jako środek reagowania oraz okazały się 

skutecznym środkiem powstrzymującym Rosję od dalszej agresji na Ukrainie; 

przypomina, że zawieszenie rzeczonych sankcji zależy od pełnego wdrożenia 

porozumień mińskich; w pełni popiera nałożenie przez UE środków ograniczających 

skierowanych przeciwko osobom i podmiotom w Rosji w odpowiedzi na nielegalną 

aneksję Krymu i celową destabilizację Ukrainy i domaga się, aby UE nie 

rezygnowała z opcji stopniowego wprowadzenia dalszych sankcji, zwłaszcza w 

stosunku do zaawansowanych technologicznie produktów w sektorze naftowym i 

gazowym, w branży IT i w sektorze zbrojeniowym, jeżeli Rosja w dalszym ciągu 

będzie naruszać prawo międzynarodowe;” 

część trzecia „uważa, że poprawa wzajemnych stosunków leży we wspólnym interesie UE i Rosji, 

pod warunkiem że stosowane będzie prawo międzynarodowe;” 
 

Różne 

Grupa Verts/ALE wycofała swoje poprawki 4, 6, 8, 10 i 12. 
 

 



P8_PV(2016)12-14(VOT)_PL.docx 22 PE 596.793 

17. Instrumenty WPR służące ograniczeniu zmienności cen na rynkach rolnych 

Sprawozdanie: Angélique Delahaye (A8-0339/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 1 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 4 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 12 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 15 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 25 1 sprawozdawca  +  

ust. pierwotny 

tekst 

go ↓  

Po ust. 26 2 sprawozdawca  +  

Ust. 31 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 34 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 37 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 39 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 

go +  

Ust. 59 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 62 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 63 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw B ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw F ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw G ust. pierwotny 

tekst 

gi + 647, 9, 36 

Motyw K ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Motyw L ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 445, 148, 89 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ENF: motyw G 
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Wnioski o głosowanie odrębne 

GUE/NGL: ust. 34, 37, 39 

ECR: ust. 25, 31, 49, 62 

Verts/ALE: ust. 4, 15, 34, 63 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

GUE/NGL: 

motyw B 

część pierwsza „mając na uwadze, że rolnictwo musi zmierzyć się z poważnym wyzwaniem, jakim 

jest wzrost ludności na świecie,” 

część druga „podczas gdy wciąż jeszcze znaczna część ludzi na świecie jest niedożywiona, a w 

związku z wahaniami w produkcji i brakiem równowagi między podażą i popytem 

zmienność cen na rynkach rolnych jeszcze się nasili;” 

 
motyw F 

część pierwsza „mając na uwadze, że każdy region na świecie dysponuje własnymi modelami 

produkcji, a także różnymi środkami w odniesieniu do środowiska i dobrostanu 

zwierząt, które mogą mieć poważny wpływ na koszty produkcji,” 

część druga „oraz mając na uwadze, że europejscy rolnicy powinni być w stanie konkurować na 

światowym rynku;” 

 

ECR: 

ust. 1 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „globalizacja i złożony charakter rynków rolnych” 

część druga te słowa 

 
ust. 4 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „bardzo znaczne i” 

część druga te słowa 

 
ust. 59 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa „wiążącego” 

część druga to słowo 

 
motyw K 

część pierwsza „mając na uwadze, że rynki rolne, rozumiane jako miejsce konfrontacji podaży z 

popytem, są z natury niestabilne, że obecność podmiotów finansowych raczej 

wzmacnia tę niestabilność oraz że niewielka możliwość przystosowania się 

światowego zapotrzebowania na żywność do podaży produktów rolnych przyczynia 

się do zwielokrotnienia wpływu prawdziwego lub przypuszczalnego braku 

równowagi na podmioty rynkowe,” z wyjątkiem słów „że obecność podmiotów 

finansowych raczej wzmacnia tę niestabilność” 

część druga „że obecność podmiotów finansowych raczej wzmacnia tę niestabilność” 

część trzecia „co niekiedy ma ogromny wpływ na ceny produktów rolnych;” 
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motyw L 

część pierwsza „mając na uwadze, że finansjalizacja światowej gospodarki wraz z towarzyszącą jej 

spekulacją może wywierać wpływ na rynki rolne oraz może przyczynić się do 

zwiększenia ich niestabilności i do wzrostu zmienności cen” 

część druga „w sytuacji, gdy surowce rolne używane są jako zwykłe aktywa finansowe; jak 

unaoczniły to straszliwe rozruchy wywołane widmem głodu w roku 2008, taka 

nadmierna finansjalizacja może być niszcząca i naganna etycznie, gdy zagraża 

bezpieczeństwu żywnościowemu najgorzej odżywionych i najbiedniejszych 

populacji;” 

 

Verts/ALE: 

ust. 12 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „pojawiło się zagrożenie” 

część druga te słowa 

 
ust. 39 

część pierwsza „zwraca się również do Komisji o podjęcie inicjatyw mających na celu zachęcanie 

do tworzenia takich funduszy,” 

część druga „a jednocześnie o dopilnowanie, by jakikolwiek przyszły system zarządzania 

ryzykiem musiał uwzględniać, a w razie potrzeby uzupełniać, systemy ubezpieczeń 

przyjęte przez państwa członkowskie na szczeblu krajowym;” 
 

 


