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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. Porozumienie przyjęte w Kigali dotyczące poprawek do Protokołu montrealskiego 

w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową *** 

Zalecenie: Kateřina Konečná (A8-0237/2017) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: 

wyrażenie zgody 

gi + 604, 31, 19 

 

 

 

 

2. Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie 

odległości, której celem jest przeciwdziałanie zakwaszeniu, eutrofizacji i 

powstawaniu ozonu w warstwie przyziemnej *** 

Zalecenie: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: 

wyrażenie zgody 

gi + 630, 10, 25 

 

 

 

 

 

3. Zawarcie Umowy o dialogu politycznym i współpracy UE-Kuba (zgoda) *** 

Zalecenie: Elena Valenciano (A8-0232/2017) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: 

wyrażenie zgody 

gi + 567, 65, 31 
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4. Zawarcie Umowy o dialogu politycznym i współpracy UE-Kuba (rezolucja) 

Sprawozdanie: Elena Valenciano (A8-0233/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 7 5 ECR ge + 342, 254, 68 

Po ust. 12 6 ECR ge - 295, 350, 15 

Po ust. 16 7 GUE/NGL gi - 96, 520, 49 

Po ust. 17 8 GUE/NGL gi - 123, 513, 29 

Ust. 18 3 PPE gi + 307, 303, 53 

Po motywie M 4 ECR  -  

Motyw X 1 PPE gi + 310, 301, 56 

Motyw Y 2s PPE gi + 326, 313, 31 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 487, 107, 79 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

PPE: poprawki 1, 2, 3, 7, 8 
 

Różne 

Josu Juaristi Abaunz (grupa GUE/NGL) wycofał swój podpis pod poprawką 7. 
 

5. Protokół ustaleń między Europejską Agencją ds. Zarządzania Operacyjnego 

Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, 

Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości a Eurojustem * 

Sprawozdanie: Claude Moraes (A8-0215/2017) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 597, 64, 6 
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6. Zwalczanie nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za pośrednictwem 

prawa karnego ***II 

Zalecenie do drugiego czytania: Ingeborg Gräßle i Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017) 
(wymagana większość głosów posłów do Parlamentu) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wniosek o odrzucenie 

stanowiska Rady 

1 EFDD gi - 74, 510, 82 

Uznano za przyjęte 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFDD: poprawka 1 
 

 

7. Unijne ramy prawne dotyczące naruszeń przepisów prawa celnego oraz sankcji 

***I 

Sprawozdanie: Kaja Kallas (A8-0239/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Zakończenie 

pierwszego czytania 
Przyjęcie bez głosowania 

 

Różne 

W dniu 25 października 2016 r. sprawozdanie odesłano do komisji w celu negocjacji 

międzyinstytucjonalnych. 
 

 

8. Wzrost zachorowań w Europie na HIV/AIDS, gruźlicę i wirusowe zapalenie 

wątroby typu C 

Projekt rezolucji: B8-0436/2017 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-0436/2017 

 (komisja ENVI) 

Głosowanie: rezolucja 

(całość tekstu) 

 +  

 

 

 

9. Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2018 
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Projekty rezolucji: B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-
0455/2017, B8-0456/2017 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0434/2017 

(PPE, ECR, ALDE) 

Ust. 1 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Po ust. 1 3 GUE/NGL  -  

4 GUE/NGL  -  

5 GUE/NGL gi - 308, 336, 30 

6 GUE/NGL gi - 274, 360, 37 

7 GUE/NGL  -  

8 GUE/NGL  -  

9 GUE/NGL  -  

10 GUE/NGL gi - 88, 381, 206 

11 GUE/NGL  -  

12 GUE/NGL  -  

13 GUE/NGL  -  

14 GUE/NGL gi - 145, 380, 150 

15 GUE/NGL gi - 277, 378, 13 

16 GUE/NGL  -  

91 EFDD gi - 69, 574, 33 

92 EFDD gi - 38, 607, 27 

93 EFDD gi - 68, 581, 20 

94 EFDD gi - 84, 572, 24 

95 EFDD gi - 37, 574, 66 

96 EFDD  -  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

97 EFDD  -  

98 EFDD gi - 41, 407, 228 

99 EFDD gi - 290, 372, 13 

100 EFDD gi - 178, 347, 151 

101 EFDD gi - 115, 529, 35 

102 EFDD gi - 130, 527, 17 

Po ust. 2 17 GUE/NGL  -  

18 GUE/NGL  -  

19 GUE/NGL  -  

20 GUE/NGL gi - 66, 374, 238 

21 GUE/NGL gi - 116, 541, 10 

22 GUE/NGL gi - 103, 352, 222 

23 GUE/NGL gi - 104, 415, 159 

24 GUE/NGL gi - 86, 560, 28 

25 GUE/NGL gi - 100, 559, 17 

26 GUE/NGL gi + 321, 312, 41 

27 GUE/NGL gi - 74, 351, 253 

28 GUE/NGL gi - 75, 558, 43 

29 GUE/NGL gi - 75, 375, 221 

30 GUE/NGL gi - 293, 369, 12 

31 GUE/NGL  -  

32 GUE/NGL gi - 303, 343, 29 

33 GUE/NGL gi - 160, 344, 173 

34 GUE/NGL  -  

35 GUE/NGL  -  

36 GUE/NGL  +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

37 GUE/NGL  -  

38 GUE/NGL  -  

39 GUE/NGL  -  

62 S&D gi - 264, 363, 54 

Ust. 3 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 496, 109, 70 

2 +  

Po ust. 3 40 GUE/NGL  -  

41 GUE/NGL  -  

42 GUE/NGL  -  

43 GUE/NGL  -  

44 GUE/NGL  -  

45 GUE/NGL  -  

46 GUE/NGL  -  

47 GUE/NGL  -  

48 GUE/NGL  -  

49 GUE/NGL gi + 325, 319, 33 

50 S&D gi - 268, 353, 50 

57 S&D gi - 268, 374, 36 

Ust. 5 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 526, 116, 34 

3/gi + 470, 188, 14 

4/gi + 506, 119, 54 

Po ust. 5 61 S&D gi - 252, 409, 15 

Ust. 6 ust. pierwotny gp   
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

tekst 
1 +  

2 +  

Ust. 7 82 ALDE ge - 302, 348, 28 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 495, 159, 20 

2/gi + 317, 305, 48 

Ust. 9 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 324, 319, 30 

Ust. 10 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 11 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Po ust. 11 85 ALDE  +  

Ust. 14 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 579, 78, 18 

Po ust. 15 63 S&D  -  

64 S&D  -  

65 S&D  -  

66 S&D  -  

67 S&D  -  

Po ust. 21 76 S&D  -  

Ust. 23 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 500, 134, 35 

Po ust. 23 71 S&D  -  

72 S&D  -  

73 S&D  -  

Po ust. 28 55 S&D gp   

1 +  



P8_PV(2017)07-05(VOT)_PL.docx 9 PE 608.224 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2 -  

56 S&D gi - 262, 354, 55 

Ust. 30 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 31 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 34 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Po ust. 34 54 S&D ge - 321, 333, 16 

Ust. 35 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Po ust. 36 89 ALDE  +  

90 ALDE  +  

Ust. 38 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 45 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Po ust. 46 58 S&D gi + 326, 141, 205 

Po ust. 49 59 S&D  +  

60 S&D  -  

Ust. 50 88 ALDE  +  

ust. pierwotny 

tekst 

go ↓  

Ust. 54 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 56 83 ALDE  +  

Ust. 60 84 ALDE  +  

Po ust. 63 77 S&D gi + 345, 297, 30 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

78 S&D ge + 322, 321, 30 

79 S&D ge + 328, 325, 17 

80 S&D ge - 276, 322, 75 

81 S&D ge + 336, 320, 12 

Ust. 68 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Po ust. 68 51 S&D  +  

53 S&D gi - 305, 353, 17 

86 ALDE  +  

87 ALDE ge + 366, 278, 23 

52 S&D  ↓  

Ust. 69 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 71 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 74 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Po ust. 74 68 S&D gp   

1 +  

2 -  

3 +  

4/ge + 333, 330, 10 

5 +  

69 S&D  -  

Ust. 75 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 336, 151, 184 

Ust. 79 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2 +  

Ust. 80 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 477, 161, 29 

Ust. 84 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Po ust. 84 70 S&D  +  

Ust. 89 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Po ust. 89 74 S&D  +  

75 S&D  +  

Po motywie A 1 GUE/NGL  -  

2 GUE/NGL  -  

Motyw C ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw D ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw F ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) ge - 70, 434, 170 

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0434/2017  PPE  -  

B8-0435/2017  ALDE  -  

B8-0450/2017  ECR  -  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji grupy politycznej B8-0451/2017 (Verts/ALE) 

Ust. 35 ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  -  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0454/2017  S&D  -  

B8-0455/2017  GUE/NGL  -  

B8-0456/2017  EFDD  -  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFDD: poprawki 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102 i ust. 7, 14 

ENF: ust. 3 (część pierwsza), 5 (część druga, trzecia i czwarta),7, 9, 23, 75, 80 

GUE/NGL: poprawki 5, 6, 10, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 49 

S&D: poprawki 50, 53, 56, 57, 58, 61, 62, 77 
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Wnioski o głosowanie odrębne 

ALDE: ust. 1, 38, 45 

ECR: ust. 54 

ENF: ust. 11, 31, 34, 35, 68, 69, 71, 74, motywy C, F 

S&D: ust. 9, 10, 50, ust. 35 (B8-0451/2017) 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ENF: 

ust. 1 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „wyrażanego nasilonym ekstremizmem”, „ze strony 

UE i jej”, „oraz przeciwdziałania wykorzystywaniu niepokojów do podsycania 

strachu i braku bezpieczeństwa; podkreśla, że demagogiczne i nierealistyczne 

kampanie polityczne wzbudzają krótkookresowe fałszywe nadzieje, jednak mają 

szkodliwe skutki, prowadząc do dalszych podziałów, niestabilności i konfliktów w 

całej Europie” 

część druga te słowa 

 
ust. 3 

część pierwsza „uważa, że społeczna gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjności jest 

fundamentem europejskiego społeczeństwa, na którym zbudowano europejskie 

strategie polityczne, z których bezpośrednio korzystają obywatele w swoim 

codziennym życiu” 

część druga „popiera inicjatywy na rzecz osiągnięcia lepszej równowagi między życiem 

zawodowym a prywatnym” 

 
ust. 6 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „przyspieszenie prac nad ukończeniem unii rynków 

kapitałowych, aby” 

część druga te słowa 

 
ust. 30 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem dwóch pierwszych tiret 

część druga te tiret 

 
ust. 79 

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

część druga te słowa 

 
ust. 84 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „przez połączenie większej pomocy finansowej” oraz 

„dostępu do rynku i zwiększonej mobilności” 

część druga te słowa 

 
motyw D 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „o niskim poziomie inflacji oraz” 

część druga te słowa 

 

S&D: 

ust. 89 

część pierwsza „wzywa Komisję do dopilnowania, aby: wszystkie wnioski ustawodawcze były 

poddawane szczegółowej ocenie skutków oraz analizie kosztów i korzyści; – we 

wszystkich dyrekcjach generalnych przeprowadzano test oddziaływania na MŚP 

oraz aby podejmowano systematyczną współpracę z Radą ds. Kontroli Regulacyjnej 

w celu bardziej usystematyzowanego stosowania testu MŚP” 
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część druga „przedkładano Parlamentowi ocenę niezależności Rady ds. Kontroli Regulacyjnej w 

nadzorowaniu i udzielaniu obiektywnych porad dotyczących ocen skutków” 

część trzecia „rozwijano roczną analizę obciążeń jako istotne narzędzie identyfikowania i 

monitorowania w jasny i przejrzysty sposób rezultatów starań Unii na rzecz unikania 

i ograniczania wszelkiej nadmiernej regulacji i obciążeń administracyjnych – 

zarówno przez Unię, jak i przez państwa członkowskie – w transpozycji i 

interpretacji prawodawstwa (nadmiernie rygorystyczne wdrażanie);  przedkładano 

Parlamentowi wnioski ustanawiające cele dotyczące redukcji obciążeń w 

kluczowych sektorach, aby zapewnić zmniejszenie o 25 % do 2020 r. i o 50 % do 

2030 r. kosztów gospodarczych związanych z obciążeniami regulacyjnymi dla 

przedsiębiorstw” 

 

PPE: 

poprawka 55 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „przez odpowiednie wykorzystanie zamówień 

publicznych oraz” 

część druga te słowa 

 
poprawka 68 

część pierwsza „podkreśla potrzebę podjęcia dalszych kroków, aby dostosować politykę handlową 

UE do celów zrównoważonego rozwoju i porozumienia paryskiego w zakresie 

klimatu oraz by promować sprawiedliwy i uregulowany światowy handel 

funkcjonujący w interesie wszystkich ludzi na naszej planecie; apeluje w 

szczególności o:” 

część druga „wniosek ustawodawczy w sprawie obowiązkowej należytej staranności w ramach 

globalnych łańcuchów wartości, tak aby przeciwdziałać nieuczciwym praktykom 

handlowym, zapewnić przejrzystość i identyfikowalność oraz wspierać 

przestrzeganie praw człowieka, praw pracowniczych i praw dotyczących 

środowiska” 

część trzecia „skuteczne i szybkie zakończenie negocjacji w sprawie unowocześnienia 

europejskich instrumentów ochrony handlu przeciwko nieuczciwym praktykom 

handlowym i subsydiom stosowanym przez państwa trzecie, które naruszają zasady 

konkurencji; działania Komisji zmierzające do zmniejszenia globalnych nadwyżek 

produkcyjnych stali w ramach wielostronnego systemu handlu opartego na zasadach, 

w tym przez odpowiednie przepisy antydumpingowe i antysubsydyjne; dalsze kroki 

w kierunku ustanowienia wielostronnego trybunału inwestycyjnego w celu 

zastąpienia prywatnego arbitrażu w rozstrzyganiu sporów między inwestorami a 

państwami” 

część czwarta „propozycje Komisji w sprawie zmiany sposobu egzekwowania rozdziałów w 

zakresie handlu i zrównoważonego rozwoju w umowach handlowych; sankcje za 

nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zrównoważonego rozwoju powinny być 

możliwe jako ostateczne rozwiązanie, gdy wszystkie inne mechanizmy współpracy i 

mediacji zostaną wyczerpane” 
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część piąta „konkretne wnioski Komisji, sporządzone w oparciu o dokumenty otwierające 

debatę w sprawie wykorzystania możliwości płynących z globalizacji, tak aby 

stworzyć realne nowe możliwości dla Europejczyków, którzy nie poradzili sobie z 

globalną konkurencją gospodarczą; wnioski te powinny stanowić część strategii 

unijnej na rzecz zrównoważonego rozwoju i obejmować aktualizacje oraz 

udoskonalenie instrumentów takich jak Europejski Fundusz Dostosowania do 

Globalizacji; nacisk na Radę ze strony Komisji, tak aby doprowadzić do 

opublikowania mandatów negocjacyjnych dotyczących negocjacji handlowych, przy 

czym uważa, że mandaty te z zasady powinny być podawane do publicznej 

wiadomości, w tym również te przyjęte wcześniej; wzywa Komisję do wzmożenia 

wysiłków na rzecz zapewnienia przejrzystości nie tylko posłom, ale także ogółowi 

społeczeństwa, które musi być w pełni poinformowane na wszystkich etapach cyklu 

życia porozumień, oraz do podkreślenia konieczności regularnych dialogów ze 

społeczeństwem obywatelskim w celu odbudowania zaufania do polityki handlowej 

UE” 

 

EFDD, ECR: 

ust. 7 

część pierwsza „podkreśla, że dobrze funkcjonująca europejska polityka migracyjna wymaga 

uzgodnionego mechanizmu sprawiedliwego i skutecznego rozmieszczania osób 

ubiegających się o azyl;” 

część druga „podkreśla znaczenie postępów w rozwiązywaniu kryzysu migracyjnego w sposób 

wykazujący o wiele więcej wrażliwości na szeroko rozpowszechnione w państwach 

członkowskich obawy o niekontrolowaną migrację; z zadowoleniem przyjmuje 

ostatnie osiągnięcia w zakresie wzmocnienia zarządzania i skutecznej kontroli granic 

zewnętrznych Unii, co jest warunkiem wstępnym przywrócenia wzajemnego 

zaufania państw członkowskich na poziomie krytycznym;” 

 

ECR, ENF: 

ust. 5 

część pierwsza „podkreśla, że potrzebne jest kompleksowe podejście do realizacji korzyści 

płynących ze wspólnej waluty oraz zajęcia się jej słabymi stronami, przy 

jednoczesnym zapewnieniu trwałego charakteru, odporności i dopełnienia UGW 

oraz osiągnięcia celów wzrostu i pełnego zatrudnienia;” z wyjątkiem słów: 

„realizacji korzyści płynących ze wspólnej waluty oraz zajęcia się jej słabymi 

stronami, przy jednoczesnym zapewnieniu trwałego charakteru, odporności i 

dopełnienia UGW oraz” 

część druga „realizacji korzyści płynących ze wspólnej waluty oraz zajęcia się jej słabymi 

stronami, przy jednoczesnym zapewnieniu trwałego charakteru, odporności i 

dopełnienia UGW oraz” z wyjątkiem słów: „i dopełnienia” 

część trzecia „i dopełnienia” 

część czwarta „uważa, że dalszy rozwój UGW musi opierać się na obowiązującym prawodawstwie 

i jego wdrażaniu oraz musi obejmować środki czyniące jej strukturę instytucjonalną 

bardziej zasadną i zgodną z zasadami rozliczalności demokratycznej” 
 

Różne 

Fabio Massimo Castaldo (grupa EFDD) jest również sygnatariuszem wspólnego projektu rezolucji 

B8-0456/2017. 
 

 

10. Budżet na 2018 r. – Mandat do rozmów trójstronnych 

Sprawozdanie: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017) 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 1 13 GUE/NGL  -  

Po ust. 1 1 EFDD gi - 83, 475, 109 

15 GUE/NGL gi - 88, 554, 16 

16 GUE/NGL  -  

Ust. 2 17 GUE/NGL  -  

Ust. 3 18 GUE/NGL  -  

Po ust. 3 19 GUE/NGL gi - 85, 553, 35 

Ust. 4 20 GUE/NGL  -  

Ust. 6 23 GUE/NGL  -  

2 EFDD  -  

Po ust. 6 22 GUE/NGL  -  

Ust. 7 24s GUE/NGL  -  

Ust. 8 8 ALDE  -  

3 EFDD  -  

25 GUE/NGL  -  

Ust. 9 9 ENF gi - 110, 542, 19 

27 GUE/NGL  -  

Po ust. 10 28 GUE/NGL  -  

Po ust. 15 33 GUE/NGL gi + 534, 130, 7 

Po ust. 16 4 EFDD  -  

Po ust. 18 29 GUE/NGL gi - 96, 524, 44 

Po ust. 23 30 GUE/NGL gi - 189, 369, 73 

Ust. 26 5 EFDD  -  

Po ust. 33 31 GUE/NGL  -  

Po ust. 35 6 EFDD ge + 310, 292, 56 

Ust. 48 10 ENF gi - 121, 499, 34 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

7 EFDD gi - 175, 299, 181 

Ust. 51 11 ENF  -  

Po ust. 55 12 ENF gi - 142, 502, 20 

32 GUE/NGL  -  

Po umocowaniu 7 34 GUE/NGL  -  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 445, 144, 80 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ENF: poprawki 9, 10, 12 

EFDD: poprawki 1, 7 

GUE/NGL: poprawki 15, 19, 29, 30, 33 
 

Różne 

Poprawki 14, 21 i 26 zostały wycofane. 

Liadh Ní Riada (grupa GUE/NGL) wycofała swój podpis pod poprawką 19. 
 

 

11. W stronę strategii UE w dziedzinie międzynarodowych stosunków kulturalnych 

Sprawozdanie: Elmar Brok i Silvia Costa (A8-0220/2017) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: rezolucja 

(całość tekstu) 

gi + 462, 137, 58 
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12. Zalecenie dla Rady w sprawie 72. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów 

Zjednoczonych 

Sprawozdanie: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 1 lit. a) 4 ECR  +  

5 PPE  +  

7 GUE/NGL  -  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 ↓  

2 ↓  

Ust. 1 po lit. a) 1 ALDE gi + 613, 21, 30 

zmieniona ustnie 

2 ALDE gi + 602, 30, 33 

Ust. 1 lit. g) ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/ge + 357, 294, 13 

2/ge - 180, 316, 162 

3 ↓  

Ust. 1 lit. w) 8s GUE/NGL ge - 100, 554, 6 

Ust. 1 po lit. ad), po 

podtytule 

9 GUE/NGL gi - 286, 348, 17 

Ust. 1 po lit. ah), po 

podtytule 

10 GUE/NGL  -  

Ust. 1 po lit. an), po 

podtytule 

11 GUE/NGL ge + 334, 296, 16 

12 GUE/NGL ge + 334, 281, 26 

Ust. 1 lit. ar) 3 ALDE gi + 539, 29, 81 

Ust. 1 lit. bd) ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 1 lit. bf) ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 584, 51, 23 

2/gi + 471, 139, 42 

3 +  

Motyw D 6s GUE/NGL ge + 355, 230, 70 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 457, 124, 66 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ALDE: poprawki 1, 2, 3 

GUE/NGL: poprawka 9 

EFDD: ust. 1 lit. bf) (część pierwsza i druga) 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: ust. 1 lit. g) 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

Verts/ALE: 

ust. 1 lit. a) 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „a mianowicie Gruzji, Mołdawii i Ukrainy” oraz „w 

tym konfliktu w regionie Górskiego Karabachu” 

część druga te słowa 

 

EFDD: 

ust. 1 lit. bd) 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „oraz dalszego angażowania się we wzmocnienie 

statusu obserwatora UE w pewnych podorganizacjach ONZ” 

część druga te słowa 

 
ust. 1 lit. bf) 

część pierwsza „aktywnego wspierania kompleksowej reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ w 

oparciu o szeroki konsensus w celu lepszego odzwierciedlania nowej rzeczywistej 

sytuacji na świecie oraz skuteczniejszego stawienia czoła obecnym i przyszłym 

wyzwaniom dla bezpieczeństwa” 

część druga „wspierania osiągnięcia długoterminowego celu, jakim jest przyznanie UE miejsca 

w zreformowanej Radzie Bezpieczeństwa ONZ” 

część trzecia „zaapelowania do członków Rady Bezpieczeństwa ONZ o niestosowanie 

przysługującego im prawa weta w przypadku, gdy popełniane są zbrodnie przeciwko 

ludzkości; motywowania do ożywienia prac Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz 

lepszej koordynacji i spójności działań wszystkich instytucji ONZ, co powinno 

zwiększyć wydajność, skuteczność, legitymację, przejrzystość, rozliczalność, 

zdolności i reprezentatywność systemu w celu szybszego reagowania na globalne 

wyzwania” 

 

Verts/ALE, ALDE: 

ust. 1 lit. g) 
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część pierwsza „postępowania zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Sahary 

Zachodniej oraz” 

część druga „wspierania wysiłków ONZ w zakresie zapewniania sprawiedliwego i trwałego 

rozstrzygnięcia konfliktu w Saharze Zachodniej na podstawie prawa Saharyjczyków 

do samostanowienia oraz zgodnie z odpowiednimi rezolucjami ONZ; nawoływania 

do udzielenia misji Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz referendum w 

Saharze Zachodniej (MINURSO) mandatu w zakresie praw człowieka na wzór 

wszystkich misji utrzymywania pokoju ONZ oraz do umożliwienia wszystkim 

pracownikom MINURSO podjęcia na nowo pełnionych funkcji;” z wyjątkiem słów 

„wszystkich” i „oraz do umożliwienia wszystkim pracownikom MINURSO podjęcia 

na nowo pełnionych funkcji”  

część trzecia „wszystkich” i „oraz do umożliwienia wszystkim pracownikom MINURSO podjęcia 

na nowo pełnionych funkcji” 
 

Różne  

Takis Hadjigeorgiou przedstawił następującą poprawkę ustną do ust. 1: 

„b)      zachowania pełnego wsparcia dla wysiłków podjętych przez ONZ w celu ułatwienia 

wszechstronnego rozwiązania zmierzającego do zakończenia podziału Cypru, przy czym 

podkreśla, że rozwiązanie problemu Cypru będzie miało pozytywny wpływ na cały region i 

przyniesie pozytywne skutki zarówno Grekom cypryjskim, jak i Turkom cypryjskim; wzywa 

Radę do wykorzystania wszystkich jej zasobów do pełnego wsparcia pomyślnego 

zakończenia procesu zjednoczenia i wspierania roli ONZ;” 

 

13. Opracowanie ambitnej strategii przemysłowej UE jako strategicznego priorytetu 

na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji w Europie 

Projekty rezolucji: B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-
0448/2017, B8-0449/2017 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0440/2017 

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

Ust. 9 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 12 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 15 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 16 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2 +  

3 +  

Ust. 24 1 PPE  +  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 ↓  

2 ↓  

Motyw G ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0439/2017  ENF  ↓  

B8-0440/2017  PPE  ↓  

B8-0445/2017  S&D  ↓  

B8-0446/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0447/2017  ALDE  ↓  

B8-0448/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0449/2017  ECR  ↓  

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

GUE/NGL: ust. 9, 15 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

GUE/NGL: 

ust. 16 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „otwarty i” oraz „i równe warunki działania” 

część druga „otwarty i” 

część trzecia „i równe warunki działania” 

 
ust. 24 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „przede wszystkim w zakresie handlu, ochrony 

środowiska, badań naukowych, zdrowia, inwestycji, konkurencji, energii, klimatu” 

część druga te słowa 
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motyw G 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „że zintegrowany i dobrze funkcjonujący rynek 

wewnętrzny oraz” i „otwarty i” 

część druga te słowa 

 

EFDD: 

ust. 12 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji 

Strategicznych (EFIS)” 

część druga te słowa 

 


