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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. Odpowiedzialne podejście do posiadania koniowatych i opieki nad nimi 

Sprawozdanie: Julie Girling (A8-0014/2017) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 656, 10, 27 

 

 

 

 

2. Rtęć ***I 

Sprawozdanie: Stefan Eck (A8-0313/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wstępne porozumienie 

Wstępne porozumienie 103 komisja gi + 663, 8, 28 

Oświadczenie 104 komisja  +  

Oświadczenie 105 komisja  +  

Projekt aktu ustawodawczego * 

Całość tekstu 103 komisja  ↓  

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie łączne 

1-58 

62-102 

komisja  ↓  

Art. 10 ust. 1 103oc komisja  ↓  

106 EFDD gi ↓  

59 komisja  ↓  

Art. 10, po ust. 1 107 EFDD gi ↓  

103oc komisja  ↓  

60 komisja  ↓  

108 EFDD gi ↓  

103oc komisja  ↓  

61 komisja  ↓  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: wniosek Komisji gi ↓  

 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFDD: poprawki 106, 107, 108 
 

Różne: 

Poprawki 109-111 wycofano. 

* Grupa polityczna lub posłowie w liczbie osiągającej co najmniej niski próg mogą zaproponować 

przejście do głosowania nad poprawkami do projektu aktu ustawodawczego. Parlament przeprowadza 

głosowanie nad tą ewentualną propozycją (art. 59 ust. 3 i 4 Regulaminu). 
 

 

 

3. Długoterminowe zaangażowanie akcjonariuszy i oświadczenie o stosowaniu zasad 

ładu korporacyjnego ***I 

Sprawozdanie: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wstępne porozumienie 32 komisja gi + 646, 39, 13 

 

 

Różne: 

W dniu 8 lipca 2015 r. sprawozdanie odesłano do komisji w celu negocjacji międzyinstytucjonalnych. 
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4. Kontrola nabywania i posiadania broni ***I 

Sprawozdanie: Vicky Ford (A8-0251/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wniosek o odrzucenie wniosku Komisji 

Wniosek o odrzucenie 

wniosku Komisji 

109= 

122= 

ENF 

EFDD 

gi - 123, 562, 14 

Wstępne porozumienie 

Wstępne porozumienie 107 komisja gi + 491, 178, 28 

Wspólne oświadczenie 108 rev komisja  +  

Projekt aktu ustawodawczego * 

Całość tekstu 107 komisja  ↓  

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie łączne 

1-8 

11-15 

17 

19 

21 

23-24 

26-40 

42 

44-55 

57-60 

66 

68-74 

76-80 

82-83 

85 

87 

90 

96-98 

100-

106 

komisja  
↓ 

 

Art. 2 ust. 2 41 komisja  
↓ 

 

107oc komisja gi 
↓ 

 

129 EFDD  
↓ 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Art. 4 ust. 1 141 ponad 38 

posłów 

 
↓ 

 

Art. 4 ust. 2 107oc komisja gi 
↓ 

 

43 komisja  
↓ 

 

130 EFDD gi 
↓ 

 

Art. 4 ust. 2 po ust. 4 142 ponad 38 

posłów 

 
↓ 

 

107oc komisja gi 
↓ 

 

Art. 5 ust. 1, 

wprowadzenie 

121 EFDD  
↓ 

 

107oc komisja gi 
↓ 

 

Art. 5 ust. 2, ust. 1 107oc komisja gi 
↓ 

 

143 ponad 38 

posłów 

 
↓ 

 

56 komisja  
↓ 

 

Art. 5 ust. 3 107oc komisja gi 
↓ 

 

Art. 5b 107oc komisja gi 
↓ 

 

Art. 6 136s EFDD gi 
↓ 

 

119 ALDE  
↓ 

 

107oc komisja gi 
↓ 

 

Art. 6 ust. 3 107oc komisja  
↓ 

 

61 komisja  
↓ 

 

62 komisja  
↓ 

 

63 komisja  
↓ 

 

Art. 6, po ust. 3 144 ponad 38 

posłów 

 
↓ 

 

145 ponad 38 

posłów 

 
↓ 

 

148 ponad 38 

posłów 

 
↓ 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Art. 7 149 ponad 38 

posłów 

 
↓ 

 

107oc komisja gi 
↓ 

 

64-65 komisja  
↓ 

 

Art. 10 107oc komisja gi 
↓ 

 

150 ponad 38 

posłów 

 
↓ 

 

67 komisja  
↓ 

 

Art. 10b ust. 2 153 ponad 38 

posłów 

 
↓ 

 

120+ 

152 

ALDE 

ponad 

38 posłów 

 
↓ 

 

107oc komisja  
↓ 

 

Art. 10b ust. 3 107oc komisja  
↓ 

 

154 ponad 38 

posłów 

 
↓ 

 

Art. 10c (nowy) 75 komisja  
↓ 

 

113= 

151+ 

155= 

ALDE 

ponad 38 

posłów 

 
↓ 

 

Art. 12 ust. 2 156 ponad 38 

posłów 

 
↓ 

 

107oc komisja gi 
↓ 

 

81 komisja  
↓ 

 

Art. 13 ust. 4 84 komisja  
↓ 

 

157 ponad 38 

posłów 

 
↓ 

 

107oc komisja gi 
↓ 

 

Art. 13a 131 EFDD  
↓ 

 

107oc komisja gi 
↓ 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

86 komisja  
↓ 

 

Art. 16a 146 EFDD gi 
↓ 

 

88 komisja  
↓ 

 

Art. 17 114 ALDE  
↓ 

 

107oc komisja gi 
↓ 

 

89 komisja  
↓ 

 

Załącznik I część II 

kategoria A 

133s EFDD gi 
↓ 

 

Załącznik I część II 

kategoria A ust. 6 

107oc komisja gi 
↓ 

 

158 ponad 38 

posłów 

 
↓ 

 

91= 

115= 

komisja 

ALDE 

 
↓ 

 

Załącznik I część II 

kategoria A, po ust. 6 

92 komisja  
↓ 

 

159 ponad 38 

posłów 

 
↓ 

 

Załącznik I część II 

kategoria A ust. 7 

107oc komisja  
↓ 

 

93+94 komisja  
↓ 

 

160 ponad 38 

posłów 

 
↓ 

 

116 ALDE  
↓ 

 

Załącznik I część II 

kategoria A ust. 8 

107oc komisja  
↓ 

 

95 komisja  
↓ 

 

Załącznik I część II 

kategoria B ust. 7 

147s EFDD gi 
↓ 

 

107oc komisja gi 
↓ 

 

161 ponad 38 

posłów 

gi 
↓ 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Załącznik I część II 

kategoria C ust. 5 

107oc komisja gi 
↓ 

 

162 ponad 38 

posłów 

gi 
↓ 

 

99 komisja  
↓ 

 

Załącznik I część II 

kategoria C ust. 6 

117s= 

163s= 

100s= 

ALDE 

ponad 38 

posłów 

komisja 

gi 
↓ 

 

107oc komisja gi 
↓ 

 

Załącznik I część II 

kategoria D 

107oc komisja gi 
↓ 

 

118 ALDE  
↓ 

 

Załącznik I część III 107oc komisja gi 
↓ 

 

164 ponad 38 

posłów 

gi 
↓ 

 

Motyw 4 9 komisja  
↓ 

 

123 EFDD  
↓ 

 

Motyw 5 124s EFDD gi 
↓ 

 

10 komisja  
↓ 

 

Po motywie 7 16 komisja  
↓ 

 

137 ponad 38 

posłów 

 
↓ 

 

Motyw 8 125 EFDD  
↓ 

 

107oc komisja gi 
↓ 

 

18 komisja  
↓ 

 

Motyw 9 126s EFDD gi 
↓ 

 

107oc komisja gi 
↓ 

 

138 ponad 38 

posłów 

 
↓ 

 

139 ponad 38 

posłów 

 
↓ 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Motyw 10 107oc komisja gi 
↓ 

 

127 EFDD gi 
↓ 

 

20 komisja  
↓ 

 

Motyw 12 107oc komisja  
↓ 

 

22 komisja  
↓ 

 

ust. pierwotny 

tekst 

gi 
↓ 

 

Po motywie 13 140 ponad 38 

posłów 

 
↓ 

 

Motyw 14 107oc komisja gi 
↓ 

 

128 EFDD gi 
↓ 

 

25 komisja  
↓ 

 

Motyw 17 110 EFDD  
↓ 

 

107oc komisja gi 
↓ 

 

Głosowanie: wniosek Komisji gi ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFDD: poprawki 122, 124, 126, 127, 128, 130, 133, 136, 146, 147 

ENF: poprawki 94, 107, 109, 122, 160, 164 

ponad 38 posłów: Załącznik I część II kategoria A pkt 8 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ponad 38 posłów: poprawka 107oc: art. 5 ust. 3, art. 6 ust. 3, załącznik I część II kategoria A ust. 7   

załącznik I część II kategoria A ust. 8 

ALDE: poprawka 107oc: motyw 14, art. 5 ust. 3, art. 5b  

wniosek Komisji: motyw 12 i art. 6 ust. 3 (poprawka 63) 
 

Różne: 

Poprawki 111, 112, 132, 134, 135 zostały wycofane. 

* Grupa polityczna lub posłowie w liczbie osiągającej co najmniej niski próg mogą zaproponować 

przejście do głosowania nad poprawkami do projektu aktu ustawodawczego. Parlament przeprowadza 

głosowanie nad tą ewentualną propozycją (art. 59 ust. 3 i 4 Regulaminu). 
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5. Pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny ***I 

Sprawozdanie: Simona Bonafè (A8-0013/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wniosek o odrzucenie 

wniosku Komisji 

34 ENF  -  

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie łączne 

1-10 

12-19 

21-24 

27-32 

komisja  +  

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie odrębne 

11 komisja gp   

1 +  

2 +  

20 komisja go +  

25 komisja go +  

26 komisja go/ge - 214, 479, 2 

33 komisja go +  

Głosowanie: wniosek Komisji gi + 624, 67, 6 

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: poprawka 26 

ENF: poprawki 20, 25, 33 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ENF: 

poprawka 11 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „należy położyć nacisk na to, by przemieszczanie 

odpadów było zgodne z przepisami i wymogami unijnego prawa ochrony 

środowiska, a zwłaszcza z zasadami bliskości geograficznej, priorytetu dla odzysku 

odpadów i samowystarczalności” i „Państwa członkowskie powinny podejmować 

niezbędne działania w celu zapobiegania nielegalnemu przemieszczaniu odpadów.” 

część druga te słowa 
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6. Odpady ***I 

Sprawozdanie: Simona Bonafè (A8-0034/2017) 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wniosek o odrzucenie 

wniosku Komisji 

243 ENF  -  

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie łączne 

1-6 

8-13 

16-17 

19-31 

33-34 

37 

40-41 

43-80 

83-97 

99 

101-

103 

105 

108-

119 

121 

124-

126 

147-

154 

156-

162 

164-

165 

167-

168 

170-

173 

175-

182 

186-

197 

199 

201-

211 

214-

220 

222-

223 

225-

230 

232-

233 

komisja  +  

7 komisja gp   

1 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie odrębne 

2 +  

14 komisja gp   

1 +  

2 +  

15 komisja go +  

32 komisja gp   

1 +  

2 +  

35 komisja go +  

38 komisja go/ge - 294, 376, 25 

39 komisja go +  

82 komisja go +  

98 komisja go +  

100 komisja go -  

104 komisja go +  

106 komisja go -  

107 komisja go +  

120 komisja go +  

122 komisja go +  

123 komisja go +  

127 komisja go +  

145 komisja gp   

1 +  

2 +  

146 komisja gp   

1 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2 +  

163 komisja go -  

166 komisja go +  

169 komisja gp   

1/gi + 596, 91, 11 

2/gi + 351, 329, 13 

174 komisja go +  

198 komisja gp   

1 +  

2 +  

212 komisja go +  

213 komisja gp   

1 +  

2 +  

221 komisja gp   

1 +  

2 +  

231 komisja go +  

Art. 3 pkt 1a 247 ENF  -  

Art. 3 pkt 1a akapit 

pierwszy lit. a 

81oc komisja  +  

Art. 3 pkt 1a akapit 

pierwszy lit. b 

81oc komisja ge + 353, 334, 10 

251 PPE gi ↓  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Art. 3 pkt 1a, po 

akapicie drugim 

81oc komisja  +  

Art. 3 pkt 20, po lit. d 235 Verts/ALE  -  

Art. 8a 252s ECR gi - 135, 561, 1 

127-

137 

139-

144 

komisja  +  

138 komisja  -  

Art. 9 ust. 1, po tiret 4 239 EFDD gi - 121, 532, 46 

240 EFDD gi - 118, 547, 31 

Art. 9, po ust. 3 236 S&D, 

Verts/ALE 

 +  

Art. 9b 155 komisja gi + 599, 91, 8 

Art. 11b 248 ENF  -  

183-

185 

komisja  +  

Art. 22 ust. 1 akapit 

drugi 

237 Verts/ALE  +  

200 komisja  ↓  

Art. 22, po ust. 2 238 Verts/ALE  +  

242 S&D  +  

Art. 38 ust. 1 249s ENF  -  

224 komisja  +  

Przed załącznikiem I 241 EFDD gi - 280, 398, 20 

234 komisja go +  

Motyw 6 244 ENF  -  

18 komisja  +  

Motyw 12 245s ENF  -  

36 komisja  +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Motyw 14 42 komisja ge + 402, 289, 5 

250 PPE  ↓  

Motyw 19 246s ENF  -  

Głosowanie: wniosek Komisji gi + 576, 95, 27 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

PPE: poprawki 169, 251 

ENF: poprawka 155 

EFDD: poprawki 239, 240 i 241, art. 8a 

ECR, Verts/ALE: poprawki 169, 252 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ENF: poprawki 15, 35, 39, 82, 98, 104, 107, 120, 122, 123, 127, 166, 174, 212, 221, 231, 

234 

S&D: poprawki 100, 106, 163 

PPE: poprawki 38, 138 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

poprawka 221 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „d) przedstawi kompleksowy przegląd unijnych 

przepisów dotyczących ekoprojektu w celu rozszerzenia ich zakresu tak, by objąć 

nimi wszystkie główne grupy produktów, w tym grupy produktów niezwiązanych z 

energią, oraz aby stopniowo wprowadzić wszystkie istotne elementy oszczędnego 

gospodarowania zasobami do obowiązkowych wymogów dotyczących 

projektowania produktów i dostosować przepisy w sprawie oznakowania 

ekologicznego.”;” 

część druga te słowa 

 

ENF: 

poprawka 14 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „handlowych i przemysłowych” i „i odpadów 

żywnościowych” 

część druga te słowa 

 
poprawka 32 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „oraz powinny zmierzać do oddzielenia wytwarzania 

odpadów od wzrostu gospodarczego” 

część druga te słowa 

 
poprawka 145 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „b) oddzielenie wytwarzania odpadów od wzrostu 

gospodarczego;” i „d) unijny cel ograniczenia ilości odpadów żywnościowych o 

30 % do 2025 r. i o 50 % do 2030 r. w stosunku do poziomu z 2014 r.;” 

część druga te słowa 
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poprawka 146 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „ograniczają całkowite wytwarzanie odpadów 

żywnościowych” 

część druga te słowa 

 
poprawka 198 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „u źródła” 

część druga te słowa 

 
poprawka 213 

część pierwsza „Europejska Agencja Ochrony Środowiska publikuje co dwa lata sprawozdanie 

zawierające przegląd dokonanych postępów w realizacji i wdrażaniu programów 

zapobiegania powstawaniu odpadów oraz dokonanych przez każde państwo 

członkowskie i Unię jako całość osiągnięć pod względem realizacji celów 

programów zapobiegania powstawaniu odpadów,” 

część druga „w tym oddzielenia wytwarzania odpadów od wzrostu gospodarczego i przejścia na 

gospodarkę o obiegu zamkniętym” 

 

Verts/ALE: 

poprawka 7 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „rozszerzenia skali dystrybucji energii odnawialnej” 

część druga te słowa 

 

ECR, PPE: 

poprawka 169 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „70 %” 

część druga te słowa 
 

 

7. Składowanie odpadów ***I 

Sprawozdanie: Simona Bonafè (A8-0031/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wniosek o odrzucenie 

wniosku Komisji 

47 ENF  -  

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie łączne 

1-3 

5-15 

17-21 

23-28 

30-34 

37-40 

42-46 

komisja  +  

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie odrębne 

29 komisja gi + 392, 287, 17 

41 komisja go +  



P8_(2017)03-14(VOT)_PL.docx 18 PE 601.334 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Art. 1, przed ust. 1 22 komisja  -  

52 rev PPE  +  

Art. 5, po ust. 6 50 GUE/NGL ge - 108, 585, 4 

Artykuł 5a 49s ENF  -  

35 komisja  +  

36 komisja  +  

Po motywie 1 51 PPE  +  

4 komisja  ↓  

Motyw 9 48s ENF  -  

16 komisja  +  

Głosowanie: wniosek Komisji gi + 583, 95, 18 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

 

Verts/ALE, ECR, PPE:  poprawka 29 

ENF:                              poprawka 47 

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ENF: poprawka 41 
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8. Opakowania i odpady opakowaniowe ***I 

Sprawozdanie: Simona Bonafè (A8-0029/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wniosek o odrzucenie 

wniosku Komisji 

86 ENF  -  

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie łączne 

1-2 

4-18 

20 

22-26 

28-38 

41-49 

54-56 

58-64 

67 

69-84 

komisja  +  

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie odrębne 

3 komisja gp   

1 +  

2 +  

21 komisja go +  

27 komisja go -  

39 komisja gp   

1 +  

2 +  

40 komisja gp   

1 +  

2 +  

50 komisja gp   

1/gi + 599, 45, 54 

2/gi + 358, 304, 31 

51 komisja gp   

1/gi + 597, 48, 55 

2/gi + 360, 309, 25 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

52 komisja gp   

1/gi + 632, 41, 26 

2/gi + 361, 304, 28 

53 komisja gp   

1/gi + 621, 51, 25 

2/gi + 359, 300, 28 

57 komisja gp   

1 +  

2 +  

68 komisja gp   

1 +  

2 -  

Art. 4 ust. 1, po 

akapicie 2 

85 Verts/ALE gi - 333, 343, 23 

Art. 6b 88s ENF  -  

65-66 komisja  +  

Po motywie 5 89 PPE  +  

19 komisja  ↓  

Motyw 13 87s ENF  -  

Głosowanie: wniosek Komisji gi + 582, 88, 28 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ECR: poprawki 50, 51, 52, 53 

Verts/ALE: poprawka 85 

ENF: poprawka 86 

PPE: poprawki 50, 51 (część druga), 52, 53 (część druga) 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

S&D: poprawka 27 

ENF: poprawka 21 
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Wnioski o głosowanie podzielone 

ECR, PPE: 

poprawka 50 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „70 %” 

część druga te słowa 

 
poprawka 51 

część pierwsza wprowadzenie 

część druga ppkt od (i) do (vi) 

 
poprawka 52 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „80 %” 

część druga te słowa 

 
poprawka 53 

część pierwsza wprowadzenie 

część druga ppkt od ( i) do (iv) + skreślenie ppkt (v) 

 

S&D: 

poprawka 68 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „lub jakichkolwiek połączeń tych materiałów, 

niezależnie od zbiórki odpadów resztkowych” 

część druga te słowa 

 

Verts/ALE: 

poprawka 3 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „rozszerzenia skali dystrybucji energii odnawialnej” 

część druga te słowa 

 

ENF: 

poprawka 39 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „odpadów przemysłowych i handlowych” 

część druga te słowa 

 
poprawka 40 

część pierwsza „Państwa członkowskie podejmują środki w celu zminimalizowania wpływu 

opakowań na środowisko i przyczyniają się do osiągnięcia celów w zakresie 

zapobiegania powstawaniu odpadów, które ustanowiono w art. 9 ust. -1 dyrektywy 

2008/98/WE. Takie środki obejmują rozszerzoną odpowiedzialność producenta 

określoną w art. 8 ust. 1 akapit pierwszy oraz zachęty do wprowadzania opakowań 

nadających się do ponownego użycia. Państwa członkowskie podejmują środki 

służące trwałemu ograniczeniu zużycia opakowań nienadających się do recyklingu i 

nadmiernego opakowania.  Takie środki nie mogą negatywnie wpływać na higienę i 

bezpieczeństwo żywności. Ponadto państwa członkowskie mogą podejmować inne 

działania przyjęte w konsultacji z podmiotami gospodarczymi, organizacjami 

konsumenckimi i organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska, i mające na 

celu skupianie i wykorzystywanie licznych inicjatyw w zakresie zapobiegania 

podejmowanych w państwach członkowskich. Są one zgodne z celami niniejszej 

dyrektywy określonymi w art. 1 ust. 1.” 

część druga „Państwa członkowskie wykorzystują odpowiednie instrumenty ekonomiczne i inne 

środki w celu stworzenia zachęt do stosowania hierarchii postępowania z odpadami. 

Takie instrumenty i środki mogą obejmować instrumenty i środki wskazane z 

załączniku IVa do dyrektywy 2008/98/WE.” 
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poprawka 57 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem lit. b) 

część druga lit. b) 
 

 

9. Równość kobiet i mężczyzn w UE w latach 2014–2015 

Sprawozdanie: Ernest Urtasun (A8-0046/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 4 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi - 305, 368, 20 

Ust. 5 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 340, 331, 15 

Ust. 6 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 357, 313, 20 

Ust. 7 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 15 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 324, 302, 69 

Ust. 18 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 354, 318, 15 

Ust. 19 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 339, 305, 44 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 20 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 -  

Ust. 22 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 597, 40, 59 

2/gi + 426, 221, 35 

3/gi + 370, 286, 34 

Ust. 23 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Ust. 24 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 25 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 31 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 568, 60, 66 

2/gi + 530, 112, 40 

Ust. 33 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 526, 127, 40 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 37 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 38 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 462, 154, 69 

Ust. 40 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 42 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 355, 309, 29 

3 +  

Ust. 46 1 S&D gi + 428, 221, 44 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi ↓  

2/gi ↓  

3/gi ↓  

4/gi ↓  

Ust. 47 2 ECR gi - 216, 408, 67 

ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 48 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 454, 125, 100 

Ust. 50 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 471, 160, 57 

Ust. 60 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 356, 273, 54 

Motyw D ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Motyw T ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw AD ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 323, 328, 37 

Motyw AH ust. pierwotny 

tekst 

gi + 388, 255, 51 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 369, 188, 133 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

PPE: motyw AH, ust. 46 (część trzecia), poprawka 1 

ECR: poprawka 2 

S&D: ust. 15 (część druga), 22, 31, 33 (część druga), 46, 48, 60, motyw AH 

Verts/ALE: ust. 4 (część druga), 22 (część trzecia), 31 (część druga), 33 (część druga), 38 (część 

druga), 46, 48, 50, 60, motyw AH 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: motywy T, AH, ust. 18, 37, 40, 47, 48, 50, 60 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

motyw D 

część pierwsza „mając na uwadze, że w 2015 r. wskaźnik zatrudnienia kobiet osiągnął najwyższą w 

historii wartość 64,5 %, ale nadal był niższy niż wskaźnik odnoszący się do 

zatrudnienia mężczyzn, który wynosił 75,6 %; mając na uwadze godny ubolewania 

fakt, że w przypadku kobiet prawdopodobieństwo zatrudnienia w niepełnym 

wymiarze czasu pracy jest czterokrotnie wyższe niż w przypadku mężczyzn i w 

wielu przypadkach zatrudnienie w takiej formie nie wynika z woli kobiet;” 

część druga „mając na uwadze, że młodzi ludzie pomimo posiadania pracy żyją w ubóstwie, 

zwłaszcza w Grecji, Hiszpanii, Chorwacji, we Włoszech, na Cyprze, w Portugalii i 

na Słowacji;” 

 
motyw AD 

część pierwsza „mając na uwadze, że kobiety z określonych grup żyją w pogarszających się 

warunkach i często muszą stawiać czoła różnorodnym trudnościom i zagrożeniom, a 

także dyskryminacji,” 

część druga „co widoczne jest szczególnie w przypadku kobiet niepełnosprawnych, kobiet 

mających na utrzymaniu inne osoby, kobiet starszych, należących do mniejszości, 

imigrantek, uchodźczyń lub kobiet ubiegających się o azyl, kobiet bez kwalifikacji 

bądź o niskich kwalifikacjach, kobiet, które padły ofiarą przemocy uwarunkowanej 

płcią, kobiet należących do społeczności LTGBI i innych;” 
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ust. 4 

część pierwsza „zwraca się do Komisji o dokonanie dokładniejszej oceny negatywnego wpływu 

cięć wydatków publicznych na prawa kobiet i równouprawnienie płci w państwach 

członkowskich, a także do podjęcia działań na rzecz zapobieżenia temu wpływowi i 

zatrzymania go;” 

część druga głęboko ubolewa nad faktem, że polityka oszczędnościowa skutkuje drastycznym 

spowolnieniem postępów w osiąganiu równouprawnienia płci, a co za tym idzie, 

przyczynia się do marginalizowania kobiet w społeczeństwie i w miejscu pracy;” 

 
ust. 5 

część pierwsza „wyraża ubolewanie z powodu nieuwzględnienia aspektu płci w strategii „Europa 

2020” i apeluje o ogólne i bardziej zdecydowane włączanie go do tej strategii, 

zajęcie się strukturalnymi przyczynami ubóstwa kobiet,” 

część druga „w szczególności w ramach formułowania zaleceń dla poszczególnych krajów w 

kontekście europejskiego semestru, a także o włączenie konkretnych wytycznych 

politycznych w dziedzinie redukowania nierówności ze względu na płeć do rocznej 

analizy wzrostu gospodarczego;” 

 
ust. 6 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „zwłaszcza kobiet starszych i samotnych matek, ofiar 

przemocy uwarunkowanej płcią, kobiet niepełnosprawnych, migrantek, kobiet 

ubiegających się o azyl lub uchodźczyń oraz przedstawicielek mniejszości” 

część druga te słowa 

 
ust. 7 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „która obejmowałaby osoby transpłciowe i 

interseksualne” 

część druga te słowa 

 
ust. 15 

część pierwsza „wzywa Komisję, by w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi przedstawiła 

ambitny, kompleksowy pakiet środków ustawodawczych i nieustawodawczych 

dotyczących równowagi między życiem zawodowym a prywatnym w ramach 

programu prac na 2017 r. oraz w kontekście ogłoszonego europejskiego filaru praw 

socjalnych,” 

część druga „a także z uwzględnieniem obowiązujących dyrektyw w sprawie macierzyństwa i 

ojcostwa i wniosków w sprawie dyrektyw dotyczących urlopu ojcowskiego i 

opiekuńczego, zachęcających do równego wykorzystywania tych urlopów przez 

mężczyzn i kobiety we wszystkich kategoriach pracowników;” 

 
ust. 19 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „zachęca Portugalię, Holandię, Luksemburg, Finlandię, 

Włochy, Maltę i Estonię do realizacji drugiego celu i wzywa Polskę, Chorwację i 

Rumunię, czyli kraje, w których daleko jest do realizacji obu tych celów, by 

zintensyfikowały wysiłki na rzecz zapewnienia formalnej opieki nad dziećmi, aby 

przyczynić się do poprawy równowagi między życiem prywatnym a zawodowym 

pracowników;” 

część druga te słowa 

 
ust. 20 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „do Komisji i” i „europejskiej” 

część druga „do Komisji i” 

część trzecia „europejskiej” 
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ust. 22 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „lub za pracę o równej wartości” i „i zwrócenia się do 

przedsiębiorstw o wprowadzanie mechanizmów wewnętrznych służących 

wykrywaniu różnic w wynagrodzeniu” 

część druga „lub za pracę o równej wartości” 

część trzecia „i zwrócenia się do przedsiębiorstw o wprowadzanie mechanizmów wewnętrznych 

służących wykrywaniu różnic w wynagrodzeniu” 

 
ust. 23 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „uważa, że pilną kwestią jest opracowanie na szczeblu 

UE definicji zasady równej płacy za tę samą pracę i pracę o równej wartości” 

część druga „uważa, że pilną kwestią jest opracowanie na szczeblu UE definicji zasady równej 

płacy za tę samą pracę i pracę o równej wartości” 

 
ust. 24 

część pierwsza „potępia fakt, że w ponad połowie państw członkowskich zróżnicowanie emerytur 

ze względu na płeć rośnie;” 

część druga „zachęca Cypr, Niemcy i Holandię do zmniejszenia różnicy pomiędzy emeryturami 

kobiet i mężczyzn, która wynosi prawie 50 %; wzywa Maltę, Hiszpanię, Belgię, 

Irlandię, Grecję, Włochy i Austrię do zlikwidowania różnicy pomiędzy odsetkiem 

kobiet i mężczyzn objętych świadczeniami emerytalnymi, ponieważ od 11 % do 

36 % kobiet w tych krajach nie ma prawa do emerytury;” 

 
ust. 25 

część pierwsza „wyraża uznanie dla rządu Szwecji za osiągnięcie parytetu płci, a Słowenii i Francji 

– za wynik bliski parytetu oraz zachęca Węgry, Słowację i Grecję, w których 

rządach nie zasiadają kobiety, do zadbania, by kobiety były wystarczająco 

reprezentowane na wszystkich szczeblach politycznego i gospodarczego procesu 

decyzyjnego;” 

część druga „apeluje do państw członkowskich o zagwarantowanie parytetu płci na wysokich 

stanowiskach rządowych, w instytucjach i organach sektora publicznego oraz na 

listach wyborczych, aby zapewnić równą reprezentację kobiet i mężczyzn w 

organach samorządowych, a także w parlamentach regionalnych i krajowym oraz w 

Parlamencie Europejskim;” 

część trzecia „podkreśla, że liczne badania wykazały, iż odpowiednie działania ustawodawcze 

mogą doprowadzić do szybkich zmian w zakresie równowagi płci w polityce; 

podziela opinię Komisji, w której zaznaczono, że aby system parytetów był 

skuteczny, powinny mu towarzyszyć przepisy dotyczące porządku na listach 

kandydatów i odpowiednie sankcje w wypadku nieprzestrzegania;” 

 
ust. 31 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „wzywa Radę do zastosowania klauzuli pomostowej 

przez jednogłośne przyjęcie decyzji, na mocy której przemoc ze względu na płeć 

zostałaby dodana do dziedzin przestępczości wymienionych w art. 83 ust. 1 TFUE;” 

część druga te słowa 
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ust. 33 

część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje postępy w podpisywaniu przez państwa członkowskie 

konwencji stambulskiej, która jest pierwszym prawnie wiążącym instrumentem 

międzynarodowym dotyczącym zapobiegania przemocy wobec kobiet i zwalczania 

jej; wzywa te 14 państw członkowskich, które jeszcze nie ratyfikowały konwencji, 

do niezwłocznego uczynienia tego kroku; z zadowoleniem przyjmuje wniosek 

Komisji z marca 2016 r. dotyczący przystąpienia UE do konwencji stambulskiej; 

wzywa Radę i Komisję do przyspieszenia negocjacji w sprawie podpisania i 

zawarcia konwencji stambulskiej oraz popiera przystąpienie do niej bez zastrzeżeń i 

na szeroką skalę; ponadto wzywa Komisję do uwzględnienia definicji przemocy ze 

względu na płeć zgodnie z dyrektywą 2012/29/UE oraz do jak najszybszego 

przedstawienia kompleksowej europejskiej strategii na rzecz zapobiegania przemocy 

uwarunkowanej płcią i zwalczania jej,” 

część druga „która powinna zawierać wiążący akt ustawodawczy;” 

 
ust. 38 

część pierwsza „wzywa Komisję i państwa członkowskie, by uwzględniły środki służące ochronie 

kobiet i osób LGBTI przed molestowaniem w miejscu pracy;” 

część druga „wzywa Komisję do zmiany obecnej decyzji ramowej UE w sprawie zwalczania 

pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków 

prawnokarnych, by uwzględniała ona seksizm, przestępstwa z nienawiści oraz 

podżeganie do nienawiści ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową i 

cechy płciowe;” 

 
ust. 42 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „natychmiastowe” i „i niezwłoczne uznanie tożsamości 

płciowej na czas trwania procedury azylowej, co stanowi środek służący 

zapobieganiu przemocy” 

część druga „natychmiastowe” 

część trzecia „i niezwłoczne uznanie tożsamości płciowej na czas trwania procedury azylowej, co 

stanowi środek służący zapobieganiu przemocy” 

 
ust. 46 

część pierwsza „ponownie stwierdza, że kobiety muszą mieć kontrolę nad swoim zdrowiem 

seksualnym i reprodukcyjnym oraz prawami przysługującymi im w tym zakresie;” 

część druga „wzywa wszystkie państwa członkowskie do zagwarantowania łatwego dostępu 

kobiet do dobrowolnego planowania rodziny i do usług w zakresie zdrowia 

reprodukcyjnego i seksualnego, łącznie z zapobieganiem ciąży” 

część trzecia „i aborcją” 

część czwarta „wzywa państwa członkowskie i Komisję do podjęcia działań kształtujących 

świadomość publiczną w celu uzmysłowienia mężczyznom i kobietom praw i 

obowiązków w kwestiach seksualnych i reprodukcyjnych;” 
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10. Równe traktowanie mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz 

dostarczania towarów i usług 

Sprawozdanie: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 10 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 470, 147, 69 

Ust. 23 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 34 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 381, 258, 46 

Ust. 38 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 39 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 343, 333, 17 

Umocowanie 8 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 573, 73, 42 

2/gi + 392, 223, 68 

Umocowanie 15 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 401, 252, 32 

Motyw I ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Motyw J ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Motyw L ust. pierwotny 

tekst 

gi + 390, 259, 43 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 499, 104, 81 
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Wnioski o głosowanie imienne 

S&D: umocowania 8, 15, ust. 10, 34, motyw L 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: umocowanie 15, motywy I, J, L, ust. 10, 34 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

umocowanie 8 

część pierwsza „uwzględniając Konwencję Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania 

przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (konwencja stambulska)” 

część druga „i jej art. 3, w którym zdefiniowano „płeć społeczno-kulturową” jako „społecznie 

skonstruowane role, zachowania, działania i atrybuty, które dane społeczeństwo 

uznaje za odpowiednie dla kobiet lub mężczyzn”,” 

 
ust. 23 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „bezpłatnych” i „publicznego” 

część druga te słowa 

 
ust. 38 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa: „bezpłatnej” 

część druga to słowo 

 
ust. 39 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „w tym sankcji odstraszających” 

część druga te słowa 
 

 

11. Fundusze unijne na rzecz równouprawnienia płci 

Sprawozdanie: Clare Moody (A8-0033/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 13 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 17 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 20 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 282, 380, 25 

Ust. 35 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2/gi + 453, 172, 56 

Ust. 52 ust. pierwotny 

tekst 

gi - 327, 333, 22 

Ust. 55 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 480, 116, 87 

Po ust. 55 2 ponad 76 

posłów 

gi + 430, 179, 67 

Ust. 56 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 425, 176, 78 

3/gi + 407, 203, 59 

Ust. 62 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 356, 289, 40 

3/gi + 440, 170, 73 

Ust. 67 ust. pierwotny 

tekst 

gi - 325, 328, 25 

Ust. 69 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Ust. 78 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 609, 50, 24 

2/gi + 352, 306, 16 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 79 ust. pierwotny 

tekst 

gi - 310, 318, 56 

Ust. 80 1 sprawozdawca gi + 332, 305, 51 

ust. pierwotny 

tekst 

gi ↓  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 437, 166, 80 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ECR: poprawka 1 

PPE: poprawka 2 

ponad 76 posłów ust. 35 (część druga), 55 (część druga), 56 (część druga), 79, 80 

Verts/ALE: poprawka 2, ust. 52, 67, 56 (część trzecia), 62 (część druga i trzecia) 

S&D: ust. 67, 78, poprawka 2 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ponad 76 posłów ust. 13, 52, 67, 79, 80 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ponad 76 posłów 

ust. 20 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „nieodpłatna praca jest ważnym elementem 

efektywności gospodarczej, a” 

część druga te słowa 

 
ust. 17 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa: „obowiązkowym” 

część druga to słowo 

 
ust. 35 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „w tym kwestii zdrowia seksualnego i 

reprodukcyjnego” 

część druga te słowa 

 
ust. 55 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „w tym dostępu do antykoncepcji, antykoncepcji 

awaryjnej oraz aborcji” 

część druga te słowa 

 
ust. 56 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „powiązanej ze zdrowiem reprodukcyjnym i 

seksualnym” i „takich jak kobiety, które padły ofiarą przemocy, w tym przemocy 

seksualnej, osoby małoletnie bez opieki, i innych grup ryzyka, w tym osób LGBTI” 

część druga „powiązanej ze zdrowiem reprodukcyjnym i seksualnym” 

część trzecia „takich jak kobiety, które padły ofiarą przemocy, w tym przemocy seksualnej, osoby 

małoletnie bez opieki, i innych grup ryzyka, w tym osób LGBTI” 
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ust. 62 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „migrantkami” i „ jak również ochronę osób LGBTI” 

część druga „migrantkami” 

część trzecia „jak również ochronę osób LGBTI” 

 
ust. 69 

część pierwsza „uważa, że unijne środki finansowe w wysokości 6,17 mld EUR przyznane w 

obrębie obecnych WRF na osiągnięcie celów strategicznego zaangażowania na rzecz 

równouprawnienia płci stanowi pierwszy krok,” 

część druga „domaga się zatem podwyższenia tej kwoty w następnych WRF;” 

 
ust. 78 

część pierwsza „ponownie wyraża zaniepokojenie z powodu rażącego braku równowagi płci – 

największego spośród wszystkich instytucji UE – wśród członków Europejskiego 

Trybunału Obrachunkowego, który obecnie liczy 28 mężczyzn i jedynie 3 kobiety (2 

mniej niż na początku 2016 r.);” 

część druga „zwraca się do Rady, by od chwili obecnej i do osiągnięcia możliwej do przyjęcia 

równowagi proponowała Parlamentowi dwóch kandydatów – mężczyznę i kobietę – 

w przypadku każdej przyszłej nominacji;” 
 

 

12. Wpływ technologii dużych zbiorów danych na prawa podstawowe 

Sprawozdanie: Ana Gomes (A8-0044/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 3 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 4 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 13 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 14 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 16 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 364, 253, 63 

3 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 20 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 27 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 28 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 31 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Motyw K ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Motyw O ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 561, 71, 49 

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ponad 76 posłów ust. 3, 13, 14, 20, 27, 28 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ponad 76 posłów 

motyw K 

część pierwsza „mając na uwadze, że sektor dużych zbiorów danych rośnie o 40% rocznie, czyli 

siedmiokrotnie szybciej niż rynek informatyczny; mając na uwadze, że koncentracja 

dużych zbiorów danych wytwarzanych wskutek nowych technologii oferuje 

informacje o kluczowym znaczeniu dla dużych korporacji, co pociąga za sobą 

bezprecedensowe zmiany w równowadze sił między obywatelami, rządami i 

podmiotami prywatnymi;” 

część druga „mając na uwadze, że taka koncentracja siły w rękach korporacji może utwierdzać 

monopole i praktyki stanowiące nadużycie oraz negatywnie wpływać na prawa 

konsumentów i uczciwą konkurencję rynkową;” 

część trzecia „mając na uwadze, że interesy jednostki oraz ochrona praw podstawowych 

wymagają dokładniejszej kontroli w kontekście łączenia dużych zbiorów danych;” 
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motyw O 

część pierwsza „mając na uwadze, że analiza danych i algorytmy w coraz większym stopniu 

wpływają na informacje udostępniane obywatelom;” 

część druga „mając na uwadze, że techniki te w razie niewłaściwego stosowania mogą zagrozić 

poszanowaniu praw podstawowych do informacji oraz wolności i pluralizmowi 

mediów; mając na uwadze, że system nadawania publicznego w państwach 

członkowskich jest bezpośrednio związany z potrzebami demokratycznymi, 

społecznymi i kulturowymi każdego społeczeństwa oraz z potrzebą zachowania 

pluralizmu mediów, jak określono w protokole w sprawie systemu publicznego 

nadawania w państwach członkowskich, dołączonym do traktatu z Amsterdamu 

(11997D/PRO/09);” 

 
ust. 4 

część pierwsza „podkreśla, że niski poziom wiedzy i zrozumienia wśród obywateli na temat 

charakteru dużych zbiorów danych umożliwia wykorzystywanie danych osobowych 

w sposób inny niż zamierzony;” 

część druga „zauważa, że w UE niezwykle ważna jest edukacja i działalność uświadamiająca w 

kwestii praw podstawowych;” 

część trzecia „wzywa instytucje UE i państwa członkowskie do inwestowania w umiejętności 

cyfrowe i działania uświadamiające w zakresie praw cyfrowych, prywatności i 

ochrony danych wśród obywateli, w tym również wśród dzieci; podkreśla, że tego 

typu edukacja powinna uwzględniać zrozumienie zasad i logiki działania 

algorytmów i procesów automatycznego podejmowania decyzji oraz tego, jak 

merytorycznie je interpretować; ponadto podkreśla potrzebę edukacji 

wspomagającej zrozumienie, gdzie i jak gromadzone są strumienie danych 

(pozyskiwanie danych z internetu, łączenie danych przesyłanych strumieniowo z 

danymi z sieci społecznościowych i urządzeń połączonych oraz ich agregowanie w 

nowy strumień danych);” 

 
ust. 16 

część pierwsza „jest zdania, że należy też zachęcać do stosowania pełnego szyfrowania transmisji,” 

część druga „a w razie konieczności je nakazywać,” 

część trzecia „zgodnie z zasadą uwzględnienia ochrony danych już w fazie projektowania; zaleca 

w tym względzie, aby wszelkie przyszłe ramy ustawodawcze wyraźnie zabraniały 

dostawcom usług szyfrowania, usług komunikacyjnych i innym organizacjom (na 

wszystkich poziomach łańcucha dostaw), by ci umożliwiali lub ułatwiali stosowanie 

celowo pozostawionych luk w zabezpieczeniach;” 
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ust. 31 

część pierwsza „ostrzega, że ze względu na intruzywny charakter decyzji i środków 

podejmowanych przez organy egzekwowania prawa, w tym również w oparciu o 

przetwarzanie i analizę danych, odnośnie do życia i praw obywateli potrzebna jest 

maksymalna ostrożność, aby uniknąć nielegalnej dyskryminacji i obierania za cel 

danej osoby lub grupy osób, wyodrębnionych ze względu na rasę, kolor skóry, 

pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub 

przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, majątek, urodzenie, 

niepełnosprawność, wiek, płeć, ekspresję płciową, tożsamość płciową, orientację 

seksualną, status pobytowy, stan zdrowia lub przynależność do mniejszości 

narodowej,” 

część druga „co często jest przedmiotem profilowania etnicznego lub intensywniejszych działań 

nadzorczych w zakresie egzekwowania prawa, a także jednostek posiadających 

cechy szczególne;” 

część trzecia „wzywa do właściwego szkolenia osób bezpośrednio odpowiedzialnych za 

gromadzenie danych i użytkowników informacji uzyskiwanych w wyniku analizy 

danych;” 
 

 

13. Minimalne normy ochrony królików hodowlanych 

Sprawozdanie: Stefan Eck (A8-0011/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Zastępczy projekt 

rezolucji 

1 PPE Gi - 235, 388, 62 

Ust. 34, po tiret 2 3 ponad 76 

posłów 

gi + 356, 254, 71 

Motyw H 2 sprawozdawca  +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  

komisja AGRI 

Gi + 410, 205, 59 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL: poprawki 1, 3 

 


