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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. Wolność słowa w Sudanie, w szczególności sprawa Mohameda Zine’a El Abidine’a 

Projekty rezolucji: B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, B8-
0640/2017, B8-0642/2017 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0634/2017 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD) 

Po ust. 2 7 GUE/NGL gi - 115, 447, 34 

Po ust. 6 6 GUE/NGL gi - 97, 500, 9 

Po ust. 8 3 Verts/ALE gi - 241, 354, 11 

4 Verts/ALE gi - 94, 497, 16 

Po motywie N 1 Verts/ALE  -  

2 Verts/ALE  -  

5 GUE/NGL gi - 103, 463, 42 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0634/2017  ECR  ↓  

B8-0636/2017  EFDD  ↓  

B8-0637/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0638/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0639/2017  S&D  ↓  

B8-0640/2017  ALDE  ↓  

B8-0642/2017  PPE  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

Verts/ALE: poprawki 3, 4 

GUE/NGL poprawki 5, 6, 7 
 

 

2. Ataki terrorystyczne w Somalii 

Projekty rezolucji: B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017, B8-0635/2017 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0600/2017 

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

Po ust. 2 2 GUE/NGL gi - 98, 461, 50 

Po ust. 4 3 GUE/NGL gi - 253, 348, 8 

Po motywie D 1 GUE/NGL gi - 102, 481, 27 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0600/2017  ECR  ↓  

B8-0631/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0632/2017  S&D, 

Verts/ALE: 

 ↓  

B8-0633/2017  ALDE  ↓  

B8-0635/2017  PPE  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL: poprawki 1, 2, 3 
 

 

3. Madagaskar 

Projekty rezolucji: B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017, B8-
0647/2017 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0641/2017  

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

Po ust. 2 1 GUE/NGL  -  

Po ust. 10 2 GUE/NGL ge - 246, 349, 6 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0641/2017  ECR  ↓  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

B8-0643/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0644/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0645/2017  S&D  ↓  

B8-0646/2017  ALDE  ↓  

B8-0647/2017  PPE  ↓  

 

 

 

4. Ustanowienie kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego 

odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej 

złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego 

lub bezpaństwowca (wersja przekształcona)***I 

Sprawozdanie: Cecilia Wikström (A8-0345/2017) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: decyzja o 

rozpoczęciu negocjacji 

międzyinstytucjonalny

ch 

gi + 390, 175, 44 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ECR: decyzja o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych 
 

Sprawy różne 

Z wnioskiem o głosowanie wystąpiła grupa posłów w liczbie stanowiącej średni próg (zgodnie z 

art. 69c Regulaminu). 
 

 

5. Zawarcie Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między UE a 

Nową Zelandią (zgoda) 

Zalecenie: Charles Tannock (A8-0327/2017) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: zgoda gi + 511, 57, 40 

 

 

 

6. Umowa o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między UE a Nową 

Zelandią (rezolucja) 
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Sprawozdanie: Charles Tannock (A8-0333/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 2 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 473, 57, 79 

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

Verts/ALE: ust. 2 
 

 

7. Strategia UE–Afryka na rzecz pobudzenia rozwoju 

Sprawozdanie: Maurice Ponga (A8-0334/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 57 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 368, 210, 26 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 419, 97, 85 

 

Wnioski o głosowanie podzielone 

Posłowie 

Ust. 57 

część pierwsza „ponawia swój apel o wspieranie legalnej migracji, zgodnie z zaleceniami 

określonymi w planie działania z Valetty” 

część druga „podkreśla ponadto, że pomoc rozwojowa nie powinna zależeć od współpracy w 

kwestiach migracyjnych” 
 

 

8. Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2016 r. 

Sprawozdanie: Marlene Mizzi (A8-0328/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 14 1= 

11= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

6 Verts/ALE gp   
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

1/ge + 364, 239, 1 

2 -  

Po ust. 14 2 EFDD gi - 174, 384, 49 

Ust. 15 3= 

12= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

7 Verts/ALE  -  

Po ust. 15 13 GUE/NGL  -  

ust. 17 4 EFDD  -  

Ust. 22 5= 

14= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

Ust. 26 8 Verts/ALE gp   

1/gi + 570, 25, 14 

2 +  

Po ust. 28 15 GUE/NGL, 

ALDE, S&D, 

Verts/ALE 

 +  

Po ust. 29 9 Verts/ALE gp   

1/gi + 379, 199, 26 

2/gi - 155, 430, 18 

Po ust. 33 10 Verts/ALE ge + 312, 259, 36 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 501, 28, 72 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFDD: poprawka 2 

ENF: poprawka 8 (część pierwsza), 9 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

S&D: 

poprawka 6 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „lub brak jednoznacznych wyników” 

część druga te słowa 

 
poprawka 9 
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część pierwsza „zwraca się do Rzecznika Praw Obywatelskich, aby nadal badał praktyki w 

agencjach UE, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Urzędu ds. 

Bezpieczeństwa Żywności i Europejskiej Agencji Chemikaliów w odniesieniu do 

dokumentów Monsanto oraz ewentualnych skutków pod względem poufności i 

konfliktu interesów” 

część druga „a także ich ogólnej reputacji” 

 

ENF: 

poprawka 8 

część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje praktyczne zalecenia Rzecznika Praw Obywatelskich w 

sprawie kontaktów między urzędnikami państwowymi a lobbystami; wzywa 

Rzecznika do podjęcia działań służących zwiększeniu znajomości tych zaleceń 

wśród pracowników wszystkich unijnych instytucji w drodze szkoleń, seminariów i 

powiązanych środków wsparcia oraz wzywa wszystkie instytucje unijne do 

wdrożenia opracowanego przez Rzecznika Kodeksu dobrego postępowania 

administracyjnego oraz środków na rzecz przejrzystości zawartych w Ramowej 

konwencji ONZ o ograniczeniu użycia tytoniu; ponawia apel o skuteczną 

aktualizację Europejskiego kodeksu dobrej praktyki administracyjnej” 

część druga „w drodze przyjęcia wiążącego rozporządzenia w tej sprawie w trakcie obecnej 

kadencji;” 
 

 

9. Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska 

Projekt rezolucji: B8-0590/2017 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-0590/2017 (komisja ENVI) 

Ust. 14 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 396, 200, 9 

Ust. 25 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 26 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 352, 242, 10 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ECR: ust. 14, 25 

PPE: Ust. 26 
 

 

10. Zwalczanie nierówności jako czynnik sprzyjający tworzeniu miejsc pracy i 

wzrostowi 

Sprawozdanie: Javi López (A8-0340/2017) 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 5 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 479, 56, 67 

2/gi + 280, 277, 44 

Ust. 6 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 267, 305, 30 

Ust. 7 ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Ust. 8 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 292, 262, 49 

Ust. 12 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 432, 140, 30 

2/gi + 271, 323, 4 

Ust. 13 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Po ust. 18 1 ponad 76 

posłów 

gi + 300, 292, 9 

Ust. 20 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 476, 102, 22 

2/gi - 236, 333, 29 

Ust. 35 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 439, 112, 42 

2/gi - 269, 309, 16 

Ust. 37 ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Ust. 38 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 438, 135, 13 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2/gi + 284, 284, 11 

Ust. 39 ust. pierwotny 

tekst 

gi - 249, 313, 21 

Ust. 45 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 282, 280, 9 

Ust. 49 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 312, 262, 2 

Ust. 51 ust. pierwotny 

tekst 

gi - 254, 296, 24 

Ust. 60 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 520, 30, 27 

2/gi + 273, 214, 84 

Ust. 68 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 494, 60, 18 

2/gi + 287, 252, 33 

Ust. 72 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 531, 28, 12 

2/gi - 229, 314, 21 

Ust. 73 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 430, 75, 60 

2/gi + 289, 269, 10 

Motyw L ust. pierwotny 

tekst 

gi - 261, 267, 34 

Motyw R ust. pierwotny 

tekst 

gi - 249, 269, 46 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 386, 102, 51 
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Wnioski o głosowanie imienne 

S&D: poprawka 1, ust. 5, 8, 12, 20, 35, 38, 39, 51, 60, 68, 72, 73, motywy L, R 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

Posłowie: ust. 7, 8, 37, 39, 51, motywy L, R 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

Posłowie 

Ust. 5 

część pierwsza „zwraca się do Komisji i państw członkowskich, zgodnie z ich właściwymi 

uprawnieniami, o przeprowadzenie oceny wydajności i wyników koordynacji 

polityki gospodarczej, z uwzględnieniem zmian w zakresie postępu społecznego i 

sprawiedliwości społecznej w UE; zauważa, że w ramach europejskiego semestru 

nie traktowano priorytetowo ani osiągnięcia tych celów, ani ograniczenia 

nierówności;” 

część druga „wzywa Komisję, by usprawniła proces koordynacji polityki, by monitorować 

negatywne tendencje, które mogłyby zwiększyć nierówności i osłabić postęp 

społeczny lub negatywnie wpłynąć na sprawiedliwość społeczną, zapobiegać im i 

naprawiać je, dzięki przedsięwzięciu w razie konieczności środków 

zapobiegawczych i naprawczych; uważa, że w europejskim semestrze w miarę 

możliwości powinny zostać rozważone i umieszczone konkretne strategie polityczne 

mające na celu zwalczanie nierówności ekonomicznych;” 

 
Ust. 6 

część pierwsza „uważa, że środki społeczne mogą być niekiedy traktowane jako środki łagodzące i 

powinny im towarzyszyć strategie polityczne i społecznie odpowiedzialne reformy 

strukturalne, aby osiągnąć pozytywny, długotrwały i zrównoważony wzrost 

gospodarczy oraz strukturalną redukcję tendencji nierówności w perspektywie 

średnio- i długoterminowej;” 

część druga „uważa, że tablica wyników zawierająca wskaźniki socjalne zamieszczona we 

wspólnym sprawozdaniu o zatrudnieniu może odegrać bardziej znaczącą rolę w 

ramach europejskiego semestru jako „system wczesnego ostrzegania” w odniesieniu 

do nadmiernego zakłócenia równowagi społecznej;” 

 
Ust. 12 

część pierwsza „powtarza swój apel o ustanowienie autentycznego Europejskiego filaru praw 

socjalnych propagującego większą konwergencję, z uwzględnieniem podziału 

kompetencji ustanowionego w traktatach, oraz o zbudowanie głębszego i 

sprawiedliwszego wymiaru społecznego UGW” 

część druga „przy czym należy przeznaczyć konieczne zasoby prawodawcze, instytucjonalne i 

finansowe na zagwarantowanie postępu społecznego i równych warunków jako 

następny etap integracji europejskiej; wzywa Komisję do przedstawienia konkretnej 

mapy drogowej ukończenia wymiaru społecznego UGW;” 

 
Ust. 13 

część pierwsza ”wzywa Komisję do zwiększenia wysiłków na rzecz współpracy z państwami 

członkowskimi, by osiągnąć wszystkie cele strategii „Europa 2020”, łącznie z 

redukcją ubóstwa i wykluczenia społecznego o 20 mln oraz w celu dostosowania 

zakresu strategii „Europa 2020” do programu działań na rzecz zrównoważonego 

rozwoju do roku 2030, ujmując zatem także zwalczanie nierówności i skrajnego 

ubóstwa wśród jej celów;  zwraca się do Komisji o dalsze zwracanie bacznej uwagi 

na realizację celów strategii „Europa 2020” 
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część druga ”oraz do wzięcia pod uwagę tablicy Eurostatu poświęconej podstawowym 

wskaźnikom strategii „Europa 2020”, także w procedurze europejskiego semestru i 

zaleceń dla poszczególnych państw;” 

 
Ust. 20 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: ”do co najmniej 21 mld EUR” 

część druga te słowa 

 
Ust. 35 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „wzywa państwa członkowskie i Komisję do 

zaproponowania wspólnego podejścia we wszystkich państwach członkowskich pod 

względem wprowadzenia systemu dochodu minimalnego, łącznie z poziomami 

adekwatności i usprawnieniami w odniesieniu do niepobierania świadczeń przez 

beneficjentów, w celu wsparcia osób o niewystarczających dochodach, 

zagwarantowania równego dostępu do wysokiej jakości, przystępnych cenowo i 

zintegrowanych usług socjalnych, zdrowotnych, oświatowych i rekreacyjnych, walki 

z ubóstwem oraz promowania integracji społecznej; i „regionach” 

część druga te słowa 

 
Ust. 38 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „i regionu” 

część druga te słowa 

 
Ust. 45 

część pierwsza „wzywa do wdrożenia polityki antydyskryminacyjnej, która odgrywa kluczową rolę 

w zapewnianiu równych szans zatrudnienia i w promowaniu włączenia 

społecznego;” 

część druga „wzywa państwa członkowskie do odblokowania dyrektywy 

antydyskryminacyjnej;” 

 
Ust. 49 

część pierwsza „zachęca państwa członkowskie do usprawnienia ich systemów opieki społecznej (w 

zakresie edukacji, ochrony zdrowia, mieszkalnictwa, emerytur i transferów 

socjalnych) w oparciu o mocne zabezpieczenia socjalne,” 

część druga „w celu osiągnięcia kompleksowej ochrony ludności, z uwzględnieniem nowych 

rodzajów ryzyka społecznego i grup szczególnie wrażliwych, powstałych w wyniku 

kryzysu najpierw finansowego i gospodarczego, a następnie i społecznego, z którym 

muszą sobie radzić państwa członkowskie;” 

 
Ust. 60 

część pierwsza „wzywa Komisję i państwa członkowskie do przyspieszenia walki z ubóstwem, 

zwłaszcza wśród dzieci, poprzez określenie celów ograniczenia ubóstwa dzieci, przy 

wykorzystaniu skoordynowanego wdrażania zalecenia na temat inwestycji w dzieci” 

część druga „oraz poprzez utworzenie programu gwarancji dla dzieci;” 

 
Ust. 68 
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część pierwsza „jest zaniepokojony wzrostem poziomu ubóstwa, szczególnie wśród kobiet, oraz 

tym, ze ubóstwem dotknięte są szczególnie kobiety samotnie wychowujące dzieci 

oraz kobiety młode i w starszym wieku; zwraca uwagę, że obniżenie poziomu 

ubóstwa o 20 mln osób do 2020 r. można osiągnąć dzięki strategiom walki z 

ubóstwem i aktywnej polityce na rynku pracy, które będą się opierały na aspekcie 

płci oraz koncentrowały przede wszystkim na rozszerzaniu i wspieraniu udziału 

kobiet w rynku pracy; zauważa, że ubóstwo nadal mierzy się w na podstawie 

łącznego dochodu gospodarstwa domowego, przy założeniu, że wszyscy jego 

członkowie zarabiają tyle samo i równo dzielą się zasobami;” 

część druga „apeluje o zindywidualizowanie praw i obliczeń w oparciu o dochody indywidualne, 

aby ukazać rzeczywiste rozmiary ubóstwa wśród kobiet;” 

 
Ust. 72 

część pierwsza „wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia rzeczywistych działań 

przeciwko unikaniu opodatkowania i oszustwom podatkowym, co będzie stanowić 

istotny środek na rzecz ograniczenia nierówności ekonomicznych i usprawniania 

poboru dochodów podatkowych w państwach członkowskich;” ” 

część druga „wzywa Komisję do wsparcia ustanowienia międzyrządowego organu ONZ na rzecz 

współpracy podatkowej do wszczęcia dyskusji na temat globalnego rejestru 

finansowego;” 

 
Ust. 73 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „na zdrowie, mieszkalnictwo, usługi socjalne oraz 

usługi w zakresie zatrudnienia i edukacji” i „dalsza koordynacja, harmonizacja i 

dostosowanie, w stosownych przypadkach” 

część druga te słowa 

 


