
P8_PV(2017)01-19(VOT)_PL.docx 1 PE 598.385 

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. Indonezja, w szczególności sprawy Hosei Yeima, Ismaela Alui i gubernatora 

Dżakarty 

Projekty rezolucji: B8-0072/2017, B8-0073/2017, B8-0077/2017, B8-0079/2017, B8-0080/2017, B8-
0083/2017, B8-0088/2017 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0072/2017 

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

Po ust. 6 1 GUE/NGL gi - 199, 334, 130 

Ust. 15 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 16 2 GUE/NGL gi + 489, 126, 50 

ust. pierwotny 

tekst 

go ↓  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0072/2017  S&D  ↓  

B8-0073/2017  ECR  ↓  

B8-0077/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0079/2017  EFDD  ↓  

B8-0080/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0083/2017  ALDE  ↓  

B8-0088/2017  PPE  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL: poprawki 1, 2 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ECR: ust. 15, 16 
 

Różne: 

Elisabetta Gardini (grupa PPE) wycofała swój popis pod wspólnym projektem rezolucji B8-

0088/2017. 

2. Republika Środkowoafrykańska 

Projekty rezolucji: B8-0074/2017, B8-0076/2017, B8-0081/2017, B8-0085/2017, B8-0087/2017, B8-
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0090/2017, B8-0092/2017 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0074/2017  

(PPE, S&D, ECR, EFDD) 

Po ust. 8 3 GUE/NGL  -  

Po motywie D 1 GUE/NGL ge - 125, 299, 238 

2 GUE/NGL  -  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0074/2017  S&D  ↓  

B8-0076/2017  ECR  ↓  

B8-0081/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0085/2017  EFDD  ↓  

B8-0087/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0090/2017  ALDE  ↓  

B8-0092/2017  PPE  ↓  

 

 

 

3. Sytuacja w Burundi 

Projekty rezolucji: B8-0075/2017, B8-0078/2017, B8-0082/2017, B8-0084/2017, B8-0086/2017, B8-
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0089/2017, B8-0091/2017 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0075/2017  

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

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0075/2017  S&D  ↓  

B8-0078/2017  ECR  ↓  

B8-0082/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0084/2017  EFDD  ↓  

B8-0086/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0089/2017  ALDE  ↓  

B8-0091/2017  PPE  ↓  

 

 

Różne: 

Elisabetta Gardini (grupa PPE) wycofała swój popis pod projektem rezolucji B8-0091/2017. 
 

4. Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między UE a Kosowem: procedury dotyczące 

stosowania ***I 

Sprawozdanie: Adam Szejnfeld (A8-0361/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 519, 83, 69 

 

 

5. Przywóz wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych 

szczegółowymi regułami Unii dotyczącymi przywozu ***I 

Sprawozdanie: Hannu Takkula (A8-0311/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 549, 87, 33 
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6. Zawarcie umowy dotyczącej kontynuowania Międzynarodowego Centrum Nauki i 

Techniki *** 

Zalecenie: Elmar Brok (A8-0363/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: 

wyrażenie zgody 

gi + 601, 51, 19 

 

 

 

7. Mianowanie członków komisji 

Propozycja Konferencji Przewodniczących 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

przyjęcie bez głosowania 

 

 

8. Sprzeciw wobec aktu delegowanego: Wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka 

mających strategiczne braki 

Projekt rezolucji: B8-0001/2017 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-0001/2017 

(komisje ECON, LIBE) 

Umocowanie 7 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 381, 264, 25 

Motyw I ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Po motywie J 1 PPE ge - 272, 379, 21 

Motyw K ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 382, 265, 20 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 393, 67, 210 
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Wnioski o głosowanie imienne 

Verts/ALE głosowanie końcowe 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: umocowanie 7, motyw I 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

motyw K 

część pierwsza „mając na uwadze, że Parlament podziela stanowisko Komisji wyrażone w piśmie z 

dnia 26 października 2016 r., zgodnie z którym uchylanie się od opodatkowania i 

pranie pieniędzy w istocie nie zawsze idą w parze,” 

część druga „ale stanowczo sprzeciwia się możliwości całkowitego rozróżnienia między 

jurysdykcjami podatkowymi niechętnymi do współpracy a brakami pod względem 

przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w szczególności w 

odniesieniu do wymogów dotyczących zgłaszania podejrzanych transakcji;” 
 

 

9. Logistyka w UE oraz transport multimodalny w nowych korytarzach TEN-T 

Sprawozdanie: Inés Ayala Sender (A8-0384/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 13 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 413, 228, 30 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 520, 68, 79 

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ponad 76 posłów: ust. 13 
 

 

10. Europejski filar praw socjalnych 

Sprawozdanie: Maria João Rodrigues (A8-0391/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Zastępczy projekt 

rezolucji 

1 ENF gi - 68, 590, 8 

Przed ust. 1 5 ponad 76 

posłów 

ge - 303, 362, 3 

Ust. 2 9 ponad 76 

posłów 

gi - 197, 438, 34 

ust. gp   
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

pierwotny 

tekst 

1 +  

2 +  

Ust. 4 10 ponad 76 

posłów 

gi - 187, 454, 32 

Ust. 5, wprowadzenie 11rev ponad 76 

posłów 

gi - 190, 438, 44 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 519, 135, 18 

2/gi + 326, 300, 44 

Ust. 5 lit. a–c ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 530, 124, 15 

2/gi + 317, 297, 52 

3/gi + 435, 164, 71 

Ust. 6 12 ponad 76 

posłów 

gi - 320, 333, 17 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 584, 79, 10 

2/gi - 295, 336, 37 

3/gi - 291, 361, 14 

4/gi - 293, 343, 31 

Ust. 14 13 ponad 76 

posłów 

ge - 318, 326, 26 

Ust. 15 2 ponad 76 

posłów 

gi + 335, 275, 60 

Ust. 25 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 510, 131, 25 

2/gi + 435, 209, 23 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 26 14 ponad 76 

posłów 

gi - 211, 416, 42 

Po ust. 30 4 ponad 76 

posłów 

gi + 317, 315, 33 

Ust. 39 15 ponad 76 

posłów 

ge + 353, 260, 55 

Ust. 40 16 ponad 76 

posłów 

gi - 212, 394, 53 

Ust. 41 17 ponad 76 

posłów 

 -  

Ust. 43 18 ponad 76 

posłów 

gi - 205, 429, 32 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 518, 123, 24 

2/gi + 361, 289, 9 

Umocowanie 17 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge - 317, 339, 7 

Motyw C 6 ponad 76 

posłów 

gi - 214, 399, 48 

Motyw J 7 ponad 76 

posłów 

 -  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 303, 331, 12 

3/ge + 321, 315, 10 

Po motywie J 3 ponad 76 

posłów 

 w  

Motyw K 8 ponad 76 

posłów 

gp   

1/gi - 265, 354, 31 

2/gi + 317, 298, 30 

3/gi - 288, 335, 21 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 396, 180, 68 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ENF: poprawka 1 

Verts/ALE: poprawka 2 

ponad 76 posłów: poprawki 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, ust. 5, 6, 25, 43 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ponad 76 posłów: umocowanie 17 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ponad 76 posłów: 

ust. 2 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów: „uważa, że szczególne ograniczenia wynikające z 

udziału w strefie euro wymagają ustalenia dodatkowych specjalnych celów i norm 

socjalnych oraz rozważenia odpowiedniego wsparcia finansowego na szczeblu strefy 

euro, otwartego zarazem na zasadzie dobrowolności dla państw członkowskich 

spoza strefy euro;” 

część druga te słowa 

 
ust. 5, wprowadzenie 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słowa „godnych” 

część druga to słowo 

 
ust. 5 lit. a–c 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów: „godne” (lit. a) oraz „ograniczenia dotyczące pracy 

na wezwanie: umowy zerogodzinowe nie powinny być dopuszczalne, gdyż 

oznaczają skrajną niepewność dla zawierających je osób;” 

część druga „godne” (lit. a) 

część trzecia „ograniczenia dotyczące pracy na wezwanie: umowy zerogodzinowe nie powinny 

być dopuszczalne, gdyż oznaczają skrajną niepewność dla zawierających je osób;” 

 
ust. 6 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów: „przy czym celem powinno być w miarę możliwości 

stopniowe osiągnięcie poziomu przynajmniej 60 % odpowiedniej krajowej mediany 

płac, nie niższego od płacy zapewniającej utrzymanie w danym regionie;”, „do 

przygotowania pilotażowej wersji wyliczenia regionalnej płacy zapewniającej 

utrzymanie, które” i „pomoże określić płace zapewniające utrzymanie, posłuży 

partnerom społecznym za narzędzie odniesienia i” 

część druga „przy czym celem powinno być w miarę możliwości stopniowe osiągnięcie poziomu 

przynajmniej 60 % odpowiedniej krajowej mediany płac, nie niższego od płacy 

zapewniającej utrzymanie w danym regionie;” 

część trzecia „do przygotowania pilotażowej wersji wyliczenia regionalnej płacy zapewniającej 

utrzymanie, które” 

część czwarta „pomoże określić płace zapewniające utrzymanie, posłuży partnerom społecznym za 

narzędzie odniesienia i” 

 
ust. 25 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słowa „ustawodawczych” (lit. b) 

część druga te słowa 
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ust. 43 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów: „oraz by uporać się z poważnymi wstrząsami 

makroekonomicznymi” 

część druga te słowa 

 
motyw J 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów: „zwłaszcza ze względu na to, że udział w strefie 

euro ogranicza możliwości wykorzystania na szczeblu krajowym instrumentów 

polityki makroekonomicznej i tworzy presję, by przyspieszyć dostosowania 

wewnętrzne” 

część druga „zwłaszcza ze względu na to, że udział w strefie euro ogranicza możliwości 

wykorzystania na szczeblu krajowym instrumentów polityki makroekonomicznej i 

tworzy presję, by przyspieszyć dostosowania wewnętrzne” 

część trzecia „lub instrumentów finansowych” i „na szczeblu strefy euro” 

 
poprawka 8 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów: „mając jednak na uwadze, że w największym 

stopniu do rozwoju zatrudnienia nadal przyczyniają się stałe miejsca pracy, których 

liczba w ciągu ostatnich dwóch i pół roku wzrosła szybciej niż miejsc pracy 

tymczasowej;” i „mając na uwadze, że rozwój elastycznych form zatrudnienia 

uznaje się za niezbędny do osiągnięcia wzrostu gospodarczego przez dostosowanie 

strategii biznesowych i wydajności do zglobalizowanych rynków i gospodarek;” 

część druga „mając jednak na uwadze, że w największym stopniu do rozwoju zatrudnienia nadal 

przyczyniają się stałe miejsca pracy, których liczba w ciągu ostatnich dwóch i pół 

roku wzrosła szybciej niż miejsc pracy tymczasowej;” 

część trzecia „mając na uwadze, że rozwój elastycznych form zatrudnienia uznaje się za 

niezbędny do osiągnięcia wzrostu gospodarczego przez dostosowanie strategii 

biznesowych i wydajności do zglobalizowanych rynków i gospodarek;” 
 

Różne 

Ole Christensen i Jeppe Kofod wycofali swoje podpisy spod poprawki 3. 

Dubravka Šuica wycofała swój podpis spod poprawek 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18. 
 

 

11. Stawienie czoła wyzwaniom związanym z wdrożeniem unijnego kodeksu celnego 

Projekt rezolucji: B8-0024/2017 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-0024/2017  

(komisja IMCO) 

Ust. 4 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 105, 377, 12 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

ust. 6 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

 

Wnioski o głosowanie podzielone 

S&D: 

ust. 4 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów: „na rzecz porozumienia WTO o ułatwieniach w 

handlu, którego celem jest” 

część druga te słowa 

 
ust. 6 

część pierwsza „zwraca się do Komisji, by przy okazji obecnego opracowywania środków 

wykonawczych zajęła się wyżej wspomnianymi celami i niezwłocznie usunęła 

wszelkie luki prawne w celu optymalizacji możliwości, jakie stwarza unia celna” 

część druga „i faktycznego ułatwienia światowego handlu” 

 


