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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. Okres przyjmowania aktów delegowanych ***I 

Sprawozdanie: Gesine Meissner (A8-0332/2017) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 615, 36, 18 

 

 

2. Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Karel Pinxten  

Sprawozdanie: Indrek Tarand (A8-0336/2017) (głosowanie tajne (art. 180a ust. 1 Regulaminu)) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: 

kandydatura Karela 

Pinxtena 

 - 284, 310, 81 

 

 

 

3. Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Pietro Russo  

Sprawozdanie: Indrek Tarand (A8-0337/2017) (głosowanie tajne (art. 180a ust. 1 Regulaminu)) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: 

kandydatura Pietro 

Russo 

 + 506, 81, 66 

 

 

 

4. Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Hannu Takkula  

Sprawozdanie: Indrek Tarand (A8-0338/2017) (głosowanie tajne (art. 180a ust. 1 Regulaminu)) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: 

kandydatura Hannu 

Takkuli 

 + 472, 161, 43 

 

 

 

5. Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Baudilio Tomé Muguruza   
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Sprawozdanie: Indrek Tarand (A8-0342/2017) (głosowanie tajne (art. 180a ust. 1 Regulaminu)) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: 

kandydatura Baudilio 

Tomé Muguruzy 

 + 497, 102, 81 

 

 

 

6. Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Bettina Jakobsen   

Sprawozdanie: Indrek Tarand (A8-0341/2017) (głosowanie tajne (art. 180a ust. 1 Regulaminu)) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: 

kandydatura Bettiny 

Jakobsen 

 + 558, 36, 52 

 

 

 

7. Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – João Alexandre Tavares 

Gonçalves de Figueiredo  

Sprawozdanie: Indrek Tarand (A8-0343/2017) (głosowanie tajne (art. 180a ust. 1 Regulaminu)) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: 

kandydatura João 

Alexandra Tavaresa 

Gonçalvesa de 

Figueiredy 

 + 572, 57, 52 

 

 

 

8. Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Iliana Ivanova  

Sprawozdanie: Indrek Tarand (A8-0344/2017) (głosowanie tajne (art. 180a ust. 1 Regulaminu)) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: 

kandydatura Ilany 

Ivanovej 

 + 568, 61, 37 
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9. Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych i towarów 

subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej ***I 

Sprawozdanie: Salvatore Cicu (A8-0236/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wstępne porozumienie 

Wstępne porozumienie 22 komisja gi + 554, 48, 80 

Oświadczenie Komisji 23 komisja  +  

 

 

 

10. Rządy prawa na Malcie 

Projekty rezolucji: B8-0596/2017, B8-0597/2017 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-0596/2017 (S&D) 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  -  

Projekt rezolucji B8-0597/2017 

(PPE, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

Ust. 2 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Po ust. 4 2 GUE/NGL gi - 296, 354, 29 

Ust. 5 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 6 1 S&D  -  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Po ust. 10 8 Verts/ALE gi + 506, 147, 29 

Po ust. 11 9 Verts/ALE gi - 199, 449, 26 

Ust. 12 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Po ust. 13 3 GUE/NGL  -  

4 GUE/NGL  -  

Umocowanie 10 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Poprawka ustna do 

motywu B 

 pierwotny tekst  -  

Po motywie P 5 Verts/ALE gi + 498, 133, 53 

Po motywie U 6 Verts/ALE gi - 291, 373, 18 

7 Verts/ALE gi - 190, 446, 47 

Motyw X ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw Z ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 638, 22, 19 

2/gi + 381, 266, 28 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 466, 49, 167 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

Verts/ALE: motyw Z, poprawki 5, 6, 7, 8, 9, głosowanie końcowe (B8-0597/2017) 

GUE/NGL: poprawka 2 

PPE: głosowanie końcowe (B8-0597/2017) 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ECR: ust. 12, umocowanie 10, motyw X 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

S&D: 

ust. 5 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „w ostatnich latach” 

część druga te słowa 

 

Verts/ALE: 

motyw Z 
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część pierwsza „mając na uwadze, że Grupa ds. Wywiadu Finansowego Europolu podkreśliła w 

sprawozdaniu zatytułowanym „From suspicion to action – converting financial 

intelligence into greater operational impact” [Od podejrzenia do działania – w 

kierunku większego wpływu operacyjnego wywiadu finansowego], że niektóre 

strony, w tym organizacje przestępcze, wykorzystywały aspekty branży 

internetowych na Malcie do prania dochodów pochodzących z działalności 

przestępczej” 

część druga „mając na uwadze, że nie należy tego rozumieć jako zarzutu wobec przemysłu w 

ogóle” 

 

ECR: 

ust. 6 

część pierwsza „wzywa Komisję do nawiązania dialogu z rządem maltańskim odnośnie do 

funkcjonowania praworządności na Malcie oraz do zagwarantowania poszanowania 

wartości europejskich; wzywa Komisję do przekazywania Parlamentowi pełnych 

informacji o jej ocenie sytuacji; przypomina o potrzebie regularnego monitorowania 

i dialogu obejmującego wszystkie państwa członkowskie, by chronić podstawowe 

wartości UE, takie jak demokracja, prawa podstawowe i praworządność, z udziałem 

Rady, Komisji i Parlamentu” 

część druga „w nawiązaniu do rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2016 

r. w sprawie utworzenia unijnego mechanizmu dotyczącego demokracji, 

praworządności i praw podstawowych” 

 

GUE/NGL: 

ust. 2 

część pierwsza „wzywa do przeprowadzenia niezależnego międzynarodowego dochodzenia w 

sprawie zabójstwa Daphne Caruany Galizii” 

część druga „zauważa podejmowane przez maltańskie władze działania zmierzające do 

zaproszenia do udziału w dochodzeniu międzynarodowych organów ścigania, w tym 

amerykańskiego Federalnego Biura Śledczego i holenderskich specjalistów od 

medycyny sądowej w tym zakresie; wzywa do pełnego zaangażowania Europolu w 

dochodzenie przez czas jego trwania” 
 

Różne 

Molly Scott Cato i Lívia Járóka (grupa Verts/ALE) również podpisały się pod projektem rezolucji 

B8-0597/2017. 

 
 

 

11. Negocjacje wielostronne przed 11. konferencją ministerialną WTO 

Projekt rezolucji: B8-0593/2017 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-0593/2017 (komisja INTA) 

Ust. 2 1 GUE/NGL gi - 110, 553, 14 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2 +  

Ust. 7 2S GUE/NGL gi - 107, 545, 26 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 11 3 GUE/NGL gi - 127, 532, 24 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 510, 53, 112 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

PPE: głosowanie końcowe 

GUE/NGL: poprawki 1, 2, 3 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

Verts/ALE: 

ust. 2 

część pierwsza „podkreśla, że należy wykorzystać rezultaty uzgodnione podczas 9. i 10. konferencji 

ministerialnej, by poczynić i zagwarantować znaczące postępy na 11. konferencji 

ministerialnej w Buenos Aires w grudniu 2017 r. mające na celu utrzymanie i 

wzmocnienie wielostronnej architektury handlu” 

część druga „podkreśla, że niezależnie od tego strony powinny dążyć do osiągnięcia nowych 

celów politycznych w obszarach takich jak handel cyfrowy i ułatwianie inwestycji” 

 
ust. 7 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „przepisy krajowe dotyczące usług, e-handlu” 

część druga te słowa 
 

 

12. Partnerstwo Wschodnie: szczyt w listopadzie 2017 r. 

Sprawozdanie: Laima Liucija Andrikienė i Knut Fleckenstein (A8-0308/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 1 lit. h) ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust.1 lit. p) ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2/gi + 529, 111, 32 

Ust. 1 lit. q) ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 1 lit. s) ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3/gi + 519, 141, 20 

Ust. 1 lit. y) ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 1 lit. ac) ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 519, 143, 9 

Ust. 1 lit. ad) ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 1 lit. ae) ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 1 lit. af) ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw K ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 529, 111, 35 

Motyw L ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2 +  

Głosowanie: zalecenie (całość tekstu) gi + 519, 114, 47 

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ENF: ust. 1 lit. p), ust. 1 lit. q), ust. 1 lit. ad), motyw K 
 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFDD: ust. 1 lit. p) (część druga), ust. 1 lit. ac) (część druga), ust. 1 lit. s) (część trzecia), 

motyw K (część druga) 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ENF: 

ust.1 lit. h) 

część pierwsza „zaangażowanie we wspólne starania na rzecz zwiększenia mobilności między UE a 

krajami partnerskimi” 

część druga „wspieranie Mołdawii, Gruzji i Ukrainy we wdrażaniu porozumienia o liberalizacji 

reżimu wizowego oraz zapewnienie, aby w przyszłości nie uruchomiono wobec tych 

krajów mechanizmów zawieszających zwolnienie z obowiązku wizowego, w 

szczególności przez ścisłą współpracę w obszarach pracy policji i służb celnych, tak 

aby zabezpieczać przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa, przestępczością i 

przekraczaniem dozwolonego okresu pobytu; rozpoczęcie dialogu w kwestiach 

wizowych z Armenią, wspieranie postępów Azerbejdżanu we wdrażaniu umów o 

ułatwieniach wizowych i umów o readmisji (VFA/RA) w celu rozpoczęcia dialogu 

wizowego w przyszłości oraz zakończenie negocjacji w sprawie VFA/RA z 

Białorusią z korzyścią dla obywateli tego kraju, pod warunkiem że państwa te 

dokonają znaczących postępów w dziedzinie podstawowych wartości i spełnią 

wszystkie warunki określone w planach działań dotyczących liberalizacji reżimu 

wizowego” 

 
ust. 1 lit. y) 

część pierwsza „podkreślenie, że Partnerstwo Wschodnie ma na celu zapewnienie warunków 

koniecznych do bliskiego stowarzyszenia politycznego” 

część druga „i integracji gospodarczej, w tym udziału w programach unijnych; przypomnienie, 

że układy o stowarzyszeniu z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą nie stanowią ostatecznego 

celu w ich stosunkach z UE; ponowne uznanie europejskich aspiracji tych krajów; 

zwrócenie uwagi, że zgodnie z art. 49 TUE oraz deklaracją rzymską z dnia 25 marca 

2017 r. każde państwo europejskie może ubiegać się o członkostwo w Unii 

Europejskiej, o ile spełnia kryteria kopenhaskie, przestrzega zasad demokracji i 

respektuje podstawowe wolności oraz prawa człowieka, w tym prawa człowieka 

osób należących do mniejszości, a także szanuje praworządność; wezwanie – w tym 

kontekście – państw członkowskich, by na szczycie w 2017 r. osiągnęły 

porozumienie w sprawie ambitnego oświadczenia określającego odpowiednie cele 

długoterminowe” 

 
ust. 1 lit. ae) 
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część pierwsza „przychylne odniesienie się do wniosków Komisji mających na celu zapewnienie 

partnerom pomocy makrofinansowej przy jednoczesnym ścisłym i skutecznym 

egzekwowaniu warunkowości związanej z pomocą przewidzianą w tych wnioskach, 

zwłaszcza w zakresie poszanowania praworządności (w tym niezależności 

sądownictwa oraz wielopartyjnego systemu parlamentarnego), zapewnienia dobrych 

rządów (w tym skutecznego zwalczania korupcji) i obrony praw człowieka i 

wolności mediów; przedstawianie Parlamentowi i Radzie co sześć miesięcy 

szczegółowych pisemnych sprawozdań z postępów poczynionych w tych obszarach 

przez partnerów już korzystających z takiej pomocy”  z wyjątkiem słów „przychylne 

odniesienie się do wniosków Komisji mających na celu zapewnienie partnerom 

pomocy makrofinansowej przy jednoczesnym” 

część druga „przychylne odniesienie się do wniosków Komisji mających na celu zapewnienie 

partnerom pomocy makrofinansowej przy jednoczesnym” 

część trzecia „zaapelowanie do Komisji o opracowanie nowych programów pomocy 

makrofinansowej dla krajów partnerskich, które pomyślnie zrealizowały 

wcześniejsze programy, o systematyczne stosowanie przepisu dotyczącego takiej 

warunkowości w przyszłych wnioskach dotyczących pomocy oraz o zapewnienie, 

aby był on ściśle przestrzegany, zwłaszcza w przypadku Mołdawii” 

 
ust. 1 lit. af) 

część pierwsza „wezwanie Komisji, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz innych 

wielostronnych instytucji finansowych do prowadzenia działań w celu udanego 

wdrożenia europejskiego planu inwestycyjnego oraz specjalnego mechanizmu 

wsparcia dla krajów Partnerstwa Wschodniego, które zobowiązały się do wdrożenia 

układów o stowarzyszeniu; wystąpienie z wnioskiem o utworzenie funduszu 

powierniczego dla Ukrainy, Gruzji i Mołdawii w oparciu o najlepsze praktyki w 

ramach instrumentów wielostronnych, przy czym należy podkreślić, że taki fundusz 

powierniczy powinien skupiać się zarówno na inwestycjach prywatnych, jak i 

publicznych, a zwłaszcza na inwestycjach w infrastrukturę społeczną i gospodarczą 

oraz inwestycjach mających na celu zwiększenie zdolności do absorpcji inwestycji, 

a także na koordynacji w terenie wsparcia pochodzącego od międzynarodowych 

instytucji finansowych i międzynarodowych darczyńców; rozważenie 

zorganizowania konferencji darczyńców na rzecz wsparcia Ukrainy oraz potrzeb 

humanitarnych tego kraju wynikających z konfliktu na Wschodzie oraz aneksji 

Krymu” 

część druga „zapewnienie, aby wykorzystanie wszystkich tych funduszy było także ściśle 

kontrolowane w celu zapobiegania wszelkim nadużyciom” 

 
motyw L 

część pierwsza „mając na uwadze, że polityka Partnerstwa Wschodniego opiera się na suwerennym 

prawie każdego partnera do decydowania o poziomie ambicji, do jakich dąży w 

stosunkach z UE” 

część druga „mając na uwadze, że partnerzy dążący do zacieśnienia stosunków z UE powinni 

móc liczyć na większe wsparcie i pomoc w osiąganiu wspólnie wyznaczonych 

celów, jeżeli spełnią oni dotychczasowe zobowiązania w zakresie reform, zgodnie z 

zasadą „więcej za więcej”” 

 

EFDD: 

ust. 1 lit. p) 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „gdyż jej obecność w regionie jest w ostatnich latach 

mimo wszystko coraz bardziej widoczna; działania te powinny w szczególności 

obejmować wzmocnione ukierunkowane środki ograniczające” 

część druga te słowa 
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ust. 1 lit. ac) 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „ oraz wsparcie jej działalności dodatkowymi 

funduszami” 

część druga te słowa 

 
motyw K 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „w tym tych zapoczątkowanych i nadal aktywnie 

podtrzymywanych przez Federację Rosyjską w sposób sprzeczny z 

międzynarodowymi zobowiązaniami tego państwa do przestrzegania 

międzynarodowego porządku prawnego” 

część druga te słowa 

 

EFDD, ENF: 

ust. 1 lit. s) 

część pierwsza „wezwanie do ciągłego wspierania prac misji UE i OBWE w Gruzji, Mołdawii i we 

wschodniej Ukrainie jako podstawowych operacji zapewniających pokój i 

bezpieczeństwo, przede wszystkim z myślą o obywatelach mieszkających na tych 

terenach” 

część druga „zapewnienie skutecznego wykonania mandatu tych misji i wezwanie Rosji do 

zagwarantowania swobodnego dostępu do nich” 

część trzecia „rozważenie wsparcia rozmieszczenia uzbrojonej misji policyjnej OBWE we 

wschodniej Ukrainie; przeanalizowanie wraz z krajami partnerskimi możliwości 

zwiększenia roli UE w rozwiązywaniu tych konfliktów, w tym przez rozpoczęcie 

pełnoprawnych misji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) mających 

za zadanie zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności” 
 

 

 

13. Plan działania na rzecz przyrody, ludzi i gospodarki 

Projekt rezolucji: B8-0589/2017 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-0589/2017 (komisja ENVI) 

Ust. 16 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 410, 255, 6 

Ust. 28 ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Ust. 29 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 + 433, 213, 3 

2/ge + 372, 267, 21 

Ust. 32 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2 +  

3/ge - 271, 388, 4 

Ust. 35 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 420, 222, 25 

Po ust. 35 1 PPE  -  

Ust. 36 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3/ge + 398, 237, 37 

4 +  

5 +  

Ust. 52 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 286, 361, 23 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 612, 33, 35 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ECR: głosowanie końcowe 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: ust. 16 

ECR, Verts/ALE: ust. 28, 35 

S&D: ust. 28 

GUE/NGL: ust. 28, 32, 35, 36 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ECR: 

ust. 52 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „oraz ogółem wzrostu gospodarczego” 

część druga te słowa 

 

Verts/ALE: 

ust. 29 

część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje działania mające włączyć usługi ekosystemowe do 

procesu podejmowania decyzji” 

część druga „wyraża jednak ubolewanie z powodu braku w planie działania konkretnej 

inicjatywy dotyczącej zerowej utraty różnorodności biologicznej netto” 
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Verts/ALE, S&D: 

ust. 32 

część pierwsza „przypomina, że jednym z sześciu kluczowych priorytetów rozwoju obszarów 

wiejskich w UE jest odbudowa, ochrona i wzmacnianie ekosystemów związanych z 

rolnictwem i leśnictwem, w tym na obszarach Natura 2000” 

część druga „zwraca uwagę na szereg działań realizowanych przez podmioty z sektora rolnictwa, 

między innymi w ramach wdrażania środków na rzecz zazieleniania 

wprowadzonych przy okazji przeglądu WPR w 2013 r.” 

część trzecia „podkreśla, że w swoich pierwszych uwagach Komisja stwierdziła, iż jest jeszcze za 

wcześnie, aby określić wpływ tych środków pod względem odnowy gatunków i 

siedlisk oraz poprawy bioróżnorodności; zwraca się do Komisji o kontynuację badań 

w celu jak najwcześniejszego uzyskania informacji o wpływie środków na rzecz 

zazielenienia” 

 

ECR, Verts/ALE 

ust. 36 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „w szczególności wilków”, „na zrównoważony rozwój 

ekosystemów i zamieszkanych obszarów wiejskich”, „oraz na inne dziedziny 

działalności społeczno-ekonomicznej”, „aby nie narazić na szwank 

zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich” 

część druga „w szczególności wilków” 

część trzecia „na zrównoważony rozwój ekosystemów i zamieszkanych obszarów wiejskich” 

część czwarta „oraz na inne dziedziny działalności społeczno-ekonomicznej” 

część piąta „aby nie narazić na szwank zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich” 
 

 

14. Sytuacja w zakresie praworządności i demokracji w Polsce 

Projekty rezolucji: B8-0594/2017, B8-0595/2017 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-0594/2017 (grupa ECR) 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  -  

Projekt rezolucji B8-0595/2017 

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

Ust. 1 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 568, 30, 78 

Ust. 2 8S ENF  -  

Ust. 6 9 ENF gi - 127, 525, 26 

Ust. 7 10S ENF  -  

Ust. 8 11S ENF gi - 119, 527, 27 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 9 12S ENF gi - 115, 527, 27 

Ust. 10 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 501, 143, 26 

Po ust. 10 2 GUE/NGL gi - 67, 580, 21 

Ust. 11 13S ENF  -  

Po ust. 11 6 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

gp   

1/gi + 323, 262, 85 

2/gi + 383, 200, 85 

7 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

gi + 406, 207, 58 

3 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

gi - 283, 298, 83 

Ust. 12 14 ENF  -  

ust. pierwotny 

tekst 

gi + 536, 116, 15 

Ust. 13 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 538, 102, 30 

Ust. 14 15 ENF gi - 132, 517, 27 

ust. pierwotny 

tekst 

gi + 448, 190, 29 

Po ust. 14 16 ENF  -  

Ust. 15 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 508, 149, 15 

Po ust. 15 1 PPE, S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

Po umocowaniu 31 4 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

gi + 387, 203, 77 

Motyw D ust. pierwotny 

tekst 

gi + 532, 58, 76 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Motyw H ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 491, 124, 54 

Po motywie J 5 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

gi + 389, 220, 54 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 438, 152, 71 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ECR: popr. 3, 4, 5, 6 , 7, ust. 14, głosowanie końcowe (B8-0595/2017) 

EFDD: ust. 1 (część druga), 10, 12, 13, 14, 15, motyw D, motyw H (część druga), poprawki 

11, 12 

GUE/NGL: poprawki 2, 3, 4, 5, 6, 7 

ENF: popr. 9, 15, głosowanie końcowe (B8-0595/2017) 

PPE: ust. 14 
 

Wnioski o głosowanie odrębne  

ECR, PPE: ust. 14 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

EFDD: 

ust. 1 

część pierwsza „podkreśla zasadnicze znaczenie ochrony wspólnych europejskich wartości 

wymienionych w art. 2 TUE i Konstytucji RP” 

część druga „oraz zagwarantowania praw podstawowych określonych w Karcie praw 

podstawowych Unii Europejskiej” 

 
motyw H 

część pierwsza „mając na uwadze, że polski rząd odmawia wykonania wyroku Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie pozyskiwania drewna w Puszczy 

Białowieskiej” 

część druga „a także tymczasowych zarządzeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w 

sprawie wydalania na Białoruś, co wyraźnie pokazuje, że Polska nie przestrzega 

traktatów UE” 

 

ALDE: 

poprawka 6 

część pierwsza „apeluje do rządu polskiego o zdecydowaną obronę praw kobiet i dziewcząt poprzez 

zapewnienie – w sposób pozbawiony dyskryminacji – dostępu do bezpłatnej 

antykoncepcji i udostępnienie antykoncepcji doraźnej bez recepty” 

część druga „w związku z tym apeluje o uchylenie ustawy ograniczającej dostęp kobiet i 

dziewcząt do doustnej antykoncepcji doraźnej” 
 

Różne 

Julie Ward (grupa S&D) również podpisała się pod poprawkami 1, 4, 5, 6 i 7. 

 


