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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. Stan zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem 

Projekty rezolucji: B8-0676/2017, B8-0677/2017 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-0676/2017 (EFDD) 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi - 59, 591, 26 

Projekt rezolucji B8-0677/2017 

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

Ust. 1 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 537, 78, 66 

Po ust. 1 17 GUE/NGL gi - 108, 458, 123 

Ust. 2 1 ALDE, PPE, 

S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

gp   

1/gi + 641, 34, 14 

2 +  

Po ust. 2 18 GUE/NGL  -  

Ust. 3 8 EFDD gi - 62, 597, 31 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3/gi + 571, 62, 56 

4/gi + 572, 68, 49 

Ust. 5 10 EFDD gi - 135, 538, 16 

Po ust. 5 9 EFDD gi - 66, 612, 10 

Ust. 7 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 558, 76, 54 

Ust. 8 tiret 1 12 EFDD gi - 55, 595, 36 

Ust. 8 tiret 2 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2/gi + 547, 84, 55 

Ust. 8 tiret 3 13 EFDD gi - 75, 584, 28 

Ust. 8 tiret 4 14 EFDD gi - 57, 594, 34 

Ust. 8 tiret 5 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 562, 79, 46 

Ust. 8 tiret 8 16 EFDD gi - 105, 553, 29 

Ust. 8, po tiret 8 15 EFDD gi - 70, 592, 25 

11 EFDD gi - 69, 594, 24 

Ust. 10 3 EFDD gi - 65, 500, 121 

ust. pierwotny 

tekst 

gi + 543, 76, 66 

Ust. 12 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 562, 70, 54 

Ust. 13 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 565, 65, 58 

Ust. 14 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 559, 70, 57 

Po umocowaniu 1 4 EFDD gi - 87, 592, 11 

Motyw C 5 EFDD gi - 59, 604, 24 

Motyw D ust. pierwotny 

tekst 

gi + 573, 54, 61 

Motyw G 6 EFDD gi - 134, 529, 23 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 620, 65, 4 

Motyw I 7 EFDD gi - 101, 551, 34 

Motyw M ust. pierwotny 

tekst 

gi + 575, 58, 54 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Po motywie O 2 ALDE, PPE, 

S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

 +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 556, 62, 68 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFDD: poprawki 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ust. 3 (części trzecia i czwarta), 

7, 8, tiret 2 (część druga), 10, 12 (część druga), 13, 14, motywy D, G (część druga), 

M, głosowanie końcowe (B8-0677/2017), głosowanie końcowe (B8-0676/2017) 

GUE/NGL: poprawka 17 

ENF: ust. 8 tiret 5 

ECR: poprawka 1 (część pierwsza) 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ENF: ust. 10 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

EFDD: 

ust. 1 

część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje wspólne sprawozdanie w sprawie postępów 

przedstawione przez negocjatorów z ramienia UE i Zjednoczonego Królestwa, w 

którym stwierdzono, że osiągnięto wystarczające postępy w negocjacjach w sprawie 

umowy o wystąpieniu” 

część druga „i wyrażono uznanie dla dotychczasowego sposobu prowadzenia negocjacji przez 

unijnego negocjatora;” 

 
ust. 8 tiret 2 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „bez możliwości indywidualnego traktowania 

poszczególnych sektorów;” 

część druga te słowa 

 
ust. 12 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „i obejmują przedłużenie dorobku prawnego UE, w tym 

prawa obywateli, wymagając w ten sposób, aby istniejące w UE instrumenty i 

struktury regulacyjne, budżetowe, nadzorcze, sądownicze i wykonawcze miały w 

dalszym ciągu zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa;” 

część druga te słowa 

 
motyw G 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „dokonując dostosowania regulacyjnego” 

część druga te słowa 

 

ECR: 

poprawka 1 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „jednak” i „i wyraża opinię, że postępów w drugiej 

turze negocjacji będzie można dokonać tylko jeżeli rząd Zjednoczonego Królestwa 

również w pełni uszanuje zobowiązania podjęte we wspólnym sprawozdaniu i jeśli 

te zobowiązania zostaną w pełni odzwierciedlone w projekcie umowy o 

wystąpieniu;” 
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część druga te słowa 

 

EFDD, ENF: 

ust. 3 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „oraz zauważa, że po jej zawarciu musi ona przyjąć 

postać jasnego i jednoznacznego tekstu prawnego”, „obarczając władze 

Zjednoczonego Królestwa ciężarem dowodu w przypadku zakwestionowania 

deklaracji” i „wiążącego charakteru orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej w odniesieniu do wykładni przepisów dotyczących praw obywateli, a 

także określenia” 

część druga „oraz zauważa, że po jej zawarciu musi ona przyjąć postać jasnego i jednoznacznego 

tekstu prawnego” 

część trzecia „obarczając władze Zjednoczonego Królestwa ciężarem dowodu w przypadku 

zakwestionowania deklaracji” 

część czwarta „wiążącego charakteru orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w 

odniesieniu do wykładni przepisów dotyczących praw obywateli, a także określenia” 
 

 

2. Sprzeciw wobec aktu wykonawczego: stosowanie kwasu fosforowego – fosforanów 

– di- tri- i polifosforanów (E 338-452) w zamrożonym mięsie na rożnie pionowym 

Projekt rezolucji: B8-0666/2017 (do przyjęcia projektu rezolucji wymagana większość głosów posłów 

do Parlamentu) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-0666/2017 (komisja ENVI) 

Po ust. 4 4 Verts/ALE ge + 365, 298, 8 

Po motywie D 1 Verts/ALE ge + 373, 294, 1 

Po motywie L 2 Verts/ALE  +  

3 Verts/ALE  +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi - 373, 272, 30 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ENF, Verts/ALE, S&D, ECR: głosowanie końcowe 
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3. Projekt zalecenia w następstwie dochodzenia w sprawie prania pieniędzy, unikania 

opodatkowania i uchylania się od opodatkowania 

Projekt zalecenia: B8-0660/2017 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt zalecenia B8-0660/2017 

(komisja śledcza do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w 

jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od 

opodatkowania) 

Po ust. 1 38 GUE/NGL gi - 129, 340, 214 

39 GUE/NGL gi - 73, 523, 83 

40 GUE/NGL gi - 333, 335, 11 

41 GUE/NGL ge - 299, 357, 19 

Ust. 3 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Po ust. 3 23 PPE  +  

24 PPE  +  

25 PPE  +  

Po ust. 4 26 PPE  +  

Ust. 6 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 500, 160, 24 

Ust. 7 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge - 235, 276, 158 

Po ust. 8 42 GUE/NGL ge - 316, 324, 39 

43 GUE/NGL gi + 587, 74, 24 

44 GUE/NGL gi + 520, 151, 12 

Ust. 12 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 419, 238, 22 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 13 27 PPE ge + 476, 141, 51 

ust. pierwotny 

tekst 

go ↓  

Po ust. 13 9 EFDD gi - 155, 515, 10 

Ust. 15 28 PPE gi + 474, 177, 33 

ust. pierwotny 

tekst 

go ↓  

Ust. 19 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 355, 316, 13 

Ust. 21 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 674, 8, 4 

2/gi + 583, 67, 22 

Po ust. 22 10 EFDD gi + 373, 281, 32 

Ust. 24 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge - 223, 304, 139 

Po ust. 24 45 GUE/NGL  -  

46 GUE/NGL gi + 416, 260, 6 

Po ust. 25 14 S&D gp   

1/gi + 411, 248, 22 

2/gi + 346, 309, 25 

3/gi - 327, 327, 24 

Ust. 26 29 PPE ge + 374, 277, 21 

ust. pierwotny 

tekst 

go ↓  

Po ust. 26 58 GUE/NGL  -  

Po ust. 27 47 GUE/NGL  -  

Po ust. 33 48 GUE/NGL  -  

Ust. 34 ust. pierwotny 

tekst 

go +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 35 ust. pierwotny 

tekst 

gi - 332, 334, 16 

Ust. 38 30 PPE ge - 244, 392, 38 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

3/ge - 307, 360, 14 

Ust. 39 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Po ust. 39 49 GUE/NGL  -  

50 GUE/NGL  -  

Po ust. 41 11 EFDD gi + 337, 325, 20 

Ust. 45 51 GUE/NGL  -  

ust. pierwotny 

tekst 

go/ge - 300, 344, 28 

Po ust. 49 6 Verts/ALE gi - 291, 374, 12 

52 GUE/NGL ge + 335, 327, 16 

Ust. 51 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge - 328, 349, 5 

Ust. 52 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 361, 299, 19 

Ust. 55 ust. pierwotny 

tekst 

gi - 173, 360, 148 

Po ust. 55 15 ENF  -  

Ust. 58 31 PPE gi + 500, 176, 9 

ust. pierwotny 

tekst 

go ↓  

Ust. 63 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 397, 265, 12 

Po ust. 66 7 Verts/ALE gi + 425, 233, 21 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 69 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 346, 152, 178 

Ust. 70 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 72 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 73 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 161, 355, 149 

Ust. 74 ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Ust. 78 32 PPE  +  

ust. pierwotny 

tekst 

go ↓  

Ust. 79 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 589, 87, 3 

2/gi - 243, 260, 176 

Ust. 80 ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Ust. 85 ust. pierwotny 

tekst 

gi - 318, 350, 10 

Ust. 87 8 Verts/ALE gi - 183, 336, 162 

Po ust. 88 53 GUE/NGL  -  

Ust. 89 ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Ust. 90 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 361, 290, 25 

Ust. 92 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 375, 292, 15 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 97 16 ENF  -  

Ust. 98 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 625, 35, 21 

2/gi - 167, 504, 12 

Ust. 102 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 579, 94, 9 

2/gi + 632, 45, 3 

Ust. 108 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 631, 48, 6 

Po ust. 110 17 ENF  -  

Ust. 114 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 115 ust. pierwotny 

tekst 

gi - 173, 341, 172 

Ust. 120 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 577, 44, 60 

Ust. 122 ust. pierwotny 

tekst 

gi - 320, 333, 27 

Ust. 127 33 PPE  +  

ust. pierwotny 

tekst 

go ↓  

Po ust. 128 18 ENF gi - 68, 577, 33 

Ust. 130 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Ust. 131 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 587, 91, 3 

Po ust. 131 12 EFDD gi + 360, 293, 27 

Ust. 133 19 ENF gi - 72, 572, 38 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Po ust. 137 20 ENF  -  

Ust. 139 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 359, 252, 19 

Po ust. 142 54 GUE/NGL  -  

Ust. 143 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 336, 329, 12 

Po ust. 143 55 GUE/NGL ge - 315, 351, 1 

Ust. 144 ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Ust. 145 ust. pierwotny 

tekst 

gi - 308, 366, 10 

Ust. 146 ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Ust. 150 ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Po ust. 150 34 PPE  +  

Ust. 153 ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Po ust. 153 13 S&D ge + 350, 301, 26 

Ust. 154 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 159 1s EFDD gi - 36, 573, 73 

Ust. 160 35 PPE ge - 302, 348, 23 

Po ust. 160 36 PPE gi + 499, 134, 44 

Po ust. 170 56 GUE/NGL  -  

Ust. 176 2 EFDD gi - 13, 656, 8 

Ust. 180 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2 +  

Ust. 186 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 356, 309, 9 

Po ust. 186 57 GUE/NGL ge - 276, 355, 44 

Ust. 187 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge - 141, 365, 144 

Ust. 188 ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Po ust. 189 22 ENF gi - 88, 567, 20 

Ust. 194 ust. pierwotny 

tekst 

gi - 305, 359, 9 

Ust. 198 3s EFDD gi - 46, 621, 6 

Ust. 199 4s EFDD gi - 192, 465, 16 

Ust. 200 ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Ust. 201 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 376, 288, 12 

Po ust. 201 37 PPE  +  

Ust. 202 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 582, 97, 2 

Ust. 209 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 359, 311, 2 

Ust. 210 5s EFDD gi - 169, 493, 12 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Głosowanie: zalecenie (całość tekstu) gi + 492, 50, 136 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFDD: poprawki 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 
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S&D: głosowanie końcowe 

Verts/ALE: poprawki 6, 7, 8, 14, 28, ust. 19, 21, 35, 55, 79, 85, 92, 98, 102, 108, 115, 122, 143, 

145, 194, 201 

GUE/NGL: poprawki 38, 39, 40, 43, 44, ust. 6 

PPE: poprawki 14, 31, 36, ust. 52 

ENF: poprawki 7, 10, 11, 18, 19, 22, 46, ust. 120, 131, 143, 202 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ALDE: ust. 7, 13, 24, 26, 34, 35, 38, 39, 45, 51, 52, 55, 58, 69, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 89, 98, 

115, 122, 127, 143, 144, 145, 146, 153, 187, 188, 194, 200 

GUE/NGL: ust. 6, 114 

PPE: ust. 7, 13, 15, 19, 24, 26, 35, 38, 45, 51, 52, 55, 63, 74, 78, 80, 85, 89, 90, 92, 115, 

122, 127, 130, 139, 143, 144, 145, 146, 150, 153, 186, 187, 188, 194, 199, 200, 201 

ECR: ust. 6, 70 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

GUE/NGL 

ust. 3 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „które mogą być zgodne z prawem, lecz sprzeczne z 

duchem prawa” 

część druga te słowa 

 
ust. 154 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „przyszłych umów o wolnym handlu oraz” i 

„partnerstwie i” 

część druga te słowa 

 
ust. 180 

część pierwsza „obawia się, że ściganie demaskatorów w celu utrzymania tajemnicy bankowej 

może zniechęcać do ujawniania przypadków nadużyć; zaznacza, że należy 

wprowadzić system, który chroni osoby działające w interesie publicznym i unika 

uciszania demaskatorów” 

część druga „biorąc zarazem pod uwagę prawa przysługujące firmom” 

 

PPE: 

ust. 12 

część pierwsza „odnotowuje, że monitorowanie przez Komisję zwalczania korupcji będzie 

kontynuowane w ramach procesu europejskiego semestru; uważa, że zwalczanie 

korupcji może zostać przyćmione przez inne zagadnienia gospodarcze i finansowe w 

obrębie tego procesu;” 

część druga te słowa 

 
ust. 21 

część pierwsza „wzywa Komisję do upublicznienia rocznego sprawozdania z wykorzystania 

funduszy UE, jak również przelewów pieniężnych Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego (EBI) i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) na 

rzecz struktur offshore, z podaniem liczby i charakteru zablokowanych projektów, 

wyjaśnieniem powodów zablokowania projektów oraz działaniami następczymi” 

część druga „mającymi zapewnić, że fundusze UE nie będą bezpośrednio lub pośrednio 

przyczyniać się do unikania opodatkowania i oszustw podatkowych;” 

 
ust. 38 

część pierwsza „zachęca Komisję i państwa członkowskie do zaproponowania dużo bardziej 

ambitnych reform w dziedzinie opodatkowania;” 

część druga "aby wyeliminować konkurencję podatkową między państwami członkowskimi;" 
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część trzecia „wzywa Komisję i państwa członkowskie, by stosowały się do zaleceń niezależnej 

komisji ds. reformy międzynarodowego opodatkowania przedsiębiorstw oraz 

uzgodniły minimalną efektywną stawkę podatku od osób prawnych oraz strategię 

polityczną oszczędnego udzielania ulg podatkowych i tylko w odniesieniu do 

kosztów lokalnych, aby wspierać nowe inwestycje produkcyjne; zaleca ponadto, aby 

wszystkie państwa członkowskie zakończyły specjalne traktowanie podatkowe 

zagranicznych i/lub dużych przedsiębiorstw i osób fizycznych oraz by opublikowały 

już zawarte umowy” 

 
ust. 69 

część pierwsza „jest głęboko zaniepokojony, że liczba interpretacji podatkowych wydanych przez 

państwa członkowskie dla przedsiębiorstw wielonarodowych wzrosła w ostatnich 

latach” 

część druga „pomimo społecznego alarmu wszczętego w wyniku afery LuxLeaks;” 

 
ust. 73 

część pierwsza „podkreśla, że obowiązkowa automatyczna wymiana informacji dotycząca 

mechanizmów potencjalnie agresywnego planowania podatkowego (DAC6) 

powinna być dostępna nie tylko dla organów podatkowych” 

część druga „lecz również dla wszystkich obywateli;” 

 
ust. 79 

część pierwsza „wzywa Komisję do wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom 

państwa członkowskiego w związku z nieprzestrzeganiem przepisów prawa Unii 

dowiedzionego w dokumentach panamskich i w wyniku innych wycieków” 

część druga „wzywa Komisję do przedłożenia sprawozdania dotyczącego konieczności 

zastąpienia dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy 

rozporządzeniem, tak aby stworzyć jednolitą przestrzeń prawną i wyeliminować 

wszelkie niedociągnięcia w egzekwowaniu przepisów w państwach członkowskich;” 

 
ust. 98 

część pierwsza „wzywa do konfiskaty aktywów powstałych w wyniku działalności przestępczej; w 

związku z tym apeluje o szybkie przyjęcie rozporządzenia w sprawie wzajemnego 

uznawania nakazów zamrożenia i konfiskaty w celu ułatwienia transgranicznego 

odzyskiwania mienia pochodzącego z działalności przestępczej; podkreśla, że 

instrument prawny zaproponowany przez Komisję umożliwi lepszą współpracę i 

łatwiejsze uznawanie takich nakazów, przy jednoczesnym poszanowaniu zasady 

pomocniczości;” 

część druga „wzywa Komisję, aby rozpoczęła prace nad wnioskiem ustawodawczym 

wprowadzającym ograniczenie płatności gotówkowych w celu wsparcia walki z 

praniem pieniędzy, oszustwami podatkowymi i przestępczością zorganizowaną;” 

 
ust. 102 

część pierwsza „uważa, że dzięki ujednoliceniu statusu i funkcjonowania europejskich jednostek 

analityki finansowej (FIU) można by było usprawnić wymianę informacji;” 

część druga „wzywa Komisję, by na platformie FIU rozpoczęła projekt służący wskazaniu źródeł 

informacji, do których FIU mają obecnie dostęp; wzywa Komisję do wydania 

wytycznych na temat sposobu zwiększenia spójności funkcji i uprawnień 

europejskich FIU, ze wskazaniem minimalnego wspólnego zakresu i zawartości 

informacji (finansowych, administracyjnych i dotyczących ścigania przestępstw), 

które FIU powinny otrzymywać i móc wymieniać między sobą; jest zdania, że 

wytyczne takie powinny również zawierać wyjaśnienia umożliwiające jednolitą 

interpretację funkcji analizy strategicznej FIU;” 
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ust. 130 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „zarówno w UE, jak i poza nią” 

część druga te słowa 

 
ust. 209 

część pierwsza „wzywa do znacznego wzmocnienia współpracy FIU.NET w ramach Europolu” 

część druga „oraz sugeruje powiązanie tych działań z proponowanym ośrodkiem ds. spójności i 

koordynacji polityki podatkowej w nadziei na utworzenie Europolu do spraw 

podatkowych umożliwiającego zarówno koordynację polityki podatkowej państw 

członkowskich, jak i wzmocnienie władz państw członkowskich w zakresie 

prowadzenia dochodzeń i wykrywania nielegalnych systemów podatkowych na 

poziomie międzynarodowym” 

 
ust. 210 

część pierwsza „wzywa państwa członkowskie, aby reformując traktaty, poparły przyjmowanie 

decyzji w dziedzinie polityki podatkowej większością kwalifikowaną w Radzie” 

część druga „i z zastosowaniem zwykłej procedury ustawodawczej;” 

 

S&D, PPE: 

poprawka 14 

część pierwsza „zauważa, że według najnowszych danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i 

Rozwoju (OECD) dotyczących zagranicznych inwestycji bezpośrednich 

Luksemburg i Niderlandy łącznie mają więcej inwestycji przychodzących niż USA, 

przy czym ogromna większość to inwestycje związane z jednostkami specjalnego 

przeznaczenia, które nie prowadzą żadnej znaczącej działalności gospodarczej, a 

Irlandia ma więcej inwestycji przychodzących niż Niemcy czy Francja; podkreśla, 

że zgodnie z Krajowym Urzędem Statystycznym zagraniczne inwestycje na Malcie 

wynoszą 1 474 % wielkości jej gospodarki” 

część druga „zauważa, że według badań przeprowadzonych przez Uniwersytet w Amsterdamie 

23 % wszystkich inwestycji przedsiębiorstw, które trafiły do rajów podatkowych, 

przechodziło przez Niderlandy; uważa, że dane te stanowią wyraźne wskazanie, że 

niektóre państwa członkowskie ułatwiają nadmierne przenoszenie zysków z 

działalności ze szkodą dla innych państw członkowskich;” 

część trzecia „w związku z tym wzywa Komisję, by uznała Luksemburg, Niderlandy, Irlandię i 

Maltę za raje podatkowe w UE” 
 

Sprawy różne 

Poprawka 21 została wycofana. 
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4. Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i 

obrony 

Sprawozdanie: Michael Gahler (A8-0351/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 3 12 Verts/ALE  -  

Ust. 4 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 519, 113, 32 

2 +  

Ust. 6 13 Verts/ALE  -  

Ust. 8 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 11 14 Verts/ALE  -  

Ust. 13 5 GUE/NGL gi - 162, 433, 71 

15 Verts/ALE gi - 66, 543, 60 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 386, 252, 27 

Ust. 16 6s GUE/NGL gi - 220, 412, 26 

16 Verts/ALE gi - 125, 469, 65 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 355, 233, 78 

Ust. 18 17 Verts/ALE gi - 80, 497, 77 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  



P8_PV(2017)12-13(VOT)_PL.docx 17 PE 615.935 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 19 18 Verts/ALE  -  

Ust. 20 7s GUE/NGL gi - 174, 455, 37 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 21 19 Verts/ALE gi - 161, 406, 102 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 22 20 Verts/ALE gi - 92, 478, 98 

Ust. 27 21 Verts/ALE gi - 209, 401, 58 

Ust. 31 3 PPE  +  

Po ust. 31 8 GUE/NGL gi - 107, 544, 14 

Ust. 32 22 Verts/ALE gi - 96, 439, 126 

Ust. 33 4 PPE  +  

Ust. 34 23 Verts/ALE gi - 86, 532, 45 

Po ust. 36, śródtytuł 

„Dyrekcja Generalna 

ds. Obrony” 

ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 37 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 370, 259, 34 

Ust. 38 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 370, 263, 33 

Ust. 39 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 350, 275, 37 

Po ust. 39 9 GUE/NGL gi - 210, 383, 61 

Ust. 43 24 Verts/ALE  -  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Po ust. 46 10 GUE/NGL gi - 116, 538, 10 

Ust. 50 25 Verts/ALE  -  

Ust. 70 26 Verts/ALE gi - 129, 510, 26 

11 GUE/NGL gi - 157, 489, 18 

Umocowanie 19 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Po umocowaniu 25 1 PPE  +  

2 PPE  +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 368, 237, 61 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

Verts/ALE: poprawki 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, ust. 37, 38, 39 

GUE/NGL: poprawki 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

EFDD: ust. 4 (część pierwsza), 13 (część druga), 16 (część druga), 37, 38, 39 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ENF: umocowanie 19, ust. 8, 16, 37, 38, 39, po ust. 36, śródtytuł „Dyrekcja Generalna ds. 

Obrony” 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ENF: 

ust. 18 

część pierwsza „wzywa wiceprzewodniczącą / wysoką przedstawiciel i Komisję do zareagowania na 

apele Parlamentu o białą księgę UE na temat bezpieczeństwa i obrony w kontekście 

opracowywania następnych wieloletnich ram finansowych, do czego wezwano w 

rezolucjach Parlamentu z dnia 22 i 23 listopada 2016 r. i 16 marca 2017 r.;” 

część druga „uważa, że utworzenie Europejskiej Unii Obrony, powiązanie kierunku obranego w 

strategii Unii z wkładem UE w rozwój zdolności oraz kształtowanie europejskich 

ram instytucjonalnych w dziedzinie obrony to elementy wymagające porozumienia 

międzyinstytucjonalnego; podkreśla, że w ramach kompleksowych i wiarygodnych 

działań wszystkich zaangażowanych podmiotów możliwe jest zwiększenie zakresu i 

poprawa skuteczności wydatków na obronność;” 

część trzecia „apeluje, by w ramach tego procesu określić silną rolę również dla takich 

neutralnych państw jak Austria i Szwecja, bez podawania w wątpliwość neutralności 

poszczególnych państw członkowskich;” 

 
ust. 20 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem lit. e) 

część druga lit. e) 

 
ust. 21 
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część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji, by zaproponować ujęcie w następnych 

wieloletnich ramach finansowych szczegółowego programu badań w dziedzinie 

obronności, który będzie dysponował odrębnym budżetem i podlegał odrębnym 

przepisom;” 

część druga „podkreśla, że państwa członkowskie powinny udostępnić dodatkowe zasoby na 

potrzeby tego programu i nie ingerować w istniejące programy ramowe na rzecz 

finansowania badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, zgodnie z 

wnioskiem Parlamentu zawartym w rezolucji z dnia 5 lipca 2017 r.;” 

część trzecia „ponawia swoje wcześniejsze apele do Komisji o zagwarantowanie uczestnictwa 

Unii w programach badań i rozwoju w dziedzinie obronności, realizowanych przez 

państwa członkowskie lub w razie potrzeby wspólnie z branżą, zgodnie z art. 185 i 

187 TFUE;” 

 

EFDD: 

ust. 13 

część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje widoczne postępy w kształtowaniu bardziej 

zdecydowanej postawy w kwestii europejskiej obrony od czasu przyjęcia w czerwcu 

2016 r. globalnej strategii na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii 

Europejskiej; z zadowoleniem przyjmuje w szczególności uruchomienie 

Europejskiego Funduszu Obronnego, proponowane zintensyfikowanie działań 

przygotowawczych w zakresie badań w dziedzinie obronności oraz wniosek 

ustawodawczy dotyczący europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego;” 

część druga „apeluje do państw członkowskich o zwiększenie przyszłych wkładów finansowych 

do budżetu UE w celu pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów ponoszonych 

przez UE z tytułu Europejskiego Funduszu Obronnego;” 

 
ust. 16 

część pierwsza „podkreśla, że Komisja i coraz liczniejsze państwa członkowskie zobowiązały się do 

zainicjowania Europejskiej Unii Obrony oraz że w kwestii tej istnieje silne poparcie 

ze strony obywateli europejskich; podkreśla, że jest to zgodne z żądaniem 

wysuwanym przez obywateli Unii i przez Parlament, szczególnie w licznych apelach 

wyrażonych we wcześniejszych rezolucjach Parlamentu; podkreśla, że ściślejsza 

integracja europejska w zakresie obrony będzie skutkować większą skutecznością, 

wyeliminowaniem powielania oraz obniżeniem kosztów; zaznacza jednak, że 

utworzenie prawdziwej Europejskiej Unii Obrony wymaga nieustannej woli 

politycznej i determinacji;” 

część druga „wzywa państwa członkowskie do zobowiązania się do realizacji wspólnej i 

niezależnej europejskiej obrony oraz do podniesienia środków w krajowych 

budżetach przeznaczanych na obronność do co najmniej 2 % PKB w ciągu 

dziesięciu lat;” 

 

ENF, EFDD: 

ust. 4 

część pierwsza „podkreśla, że na wschodzie Rosja wciąż prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie, 

porozumień mińskich, bez których rozwiązanie konfliktu jest niemożliwe, nie 

wdrożono, a nielegalne zajmowanie i militaryzacja Krymu w dalszym ciągu mają 

miejsce, podobnie jak wprowadzanie systemów broniących dostępu do przestrzeni 

naziemnej i powietrznej; wyraża głębokie zaniepokojenie, że przesadne rosyjskie 

manewry i działania wojskowe prowadzone bez międzynarodowego nadzoru oraz 

taktyka o charakterze hybrydowym, obejmująca cyberterroryzm, fałszywe 

informacje, kampanie dezinformacyjne oraz szantaż gospodarczy i energetyczny, 

destabilizują kraje Partnerstwa Wschodniego i Bałkany Zachodnie, a także są 

wymierzone w zachodnie demokracje i mają na celu potęgowanie występujących w 

nich napięć;” 
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część druga „wyraża zaniepokojenie, że w nadchodzących latach warunki bezpieczeństwa w 

otoczeniu UE wciąż będą bardzo niestabilne; ponownie przypomina o strategicznym 

znaczeniu Bałkanów Zachodnich dla bezpieczeństwa i stabilności UE oraz o 

konieczności ukierunkowania i wzmocnienia politycznego zaangażowania UE na 

rzecz tego regionu, w tym również poprzez wzmocnienie mandatu naszych misji w 

ramach WPBiO; wyraża niezłomne przekonanie, że aby rozwiązać problem 

podatności UE na zagrożenia, należy dążyć do większej integracji i wzmocnić 

koordynację;” 
 

 

5. Sprawozdania roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa 

Sprawozdanie: David McAllister (A8-0350/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 1 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 7 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 12 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 13 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 17 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 19 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 482, 115, 50 

Ust. 20 6 ECR  -  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 544, 80, 22 

2/gi + 477, 122, 31 

Ust. 21 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

Ust. 22 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 23 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 24 5 S&D  +  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 ↓  

2 ↓  

Ust. 25 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 28 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 38 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 39 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 514, 122, 17 

Ust. 42 1 Verts/ALE  -  

Ust. 44 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 519, 90, 43 

Ust. 45 2 Verts/ALE gi - 88, 521, 35 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 394, 176, 72 

Ust. 46 3 Verts/ALE  -  

Ust. 47 4 Verts/ALE gi - 130, 482, 33 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 421, 195, 21 

3/gi + 370, 239, 19 

4 +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 408, 132, 102 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

Verts/ALE: poprawki 2, 4 

ENF: ust. 20 

EFDD: ust. 20 (część druga), 39 (część druga), 44 (część druga) 

EFDD, ENF: ust. 19 (część druga), 45 (część druga), 47 (części druga i trzecia) 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 
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ENF: ust. 17 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ALDE: 

ust. 13 

część pierwsza „wzywa wszystkie zaangażowane strony, w Libii i poza nią, do wspierania zarówno 

libijskiego porozumienia politycznego podpisanego w dniu 17 grudnia 2015 r., jak i 

ustanowionej na jego mocy Rady Prezydenckiej, która jest jedynym organem władzy 

uznawanym przez wspólnotę międzynarodową i przez ONZ;” 

część druga „podkreśla, że rozwiązanie kryzysu w Libii jest konieczne do zapewnienia 

stabilności w regionie Morza Śródziemnego; zwraca szczególną uwagę na znaczenie 

południowego sąsiedztwa oraz na potrzebę stworzenia eurośródziemnomorskiej 

przestrzeni pokoju, dobrobytu, stabilności i integracji; zaznacza swoje zdecydowane 

wsparcie dla dwupaństwowego rozwiązania kryzysu izraelsko-palestyńskiego, które 

polegałoby na pokojowym i bezpiecznym współistnieniu niezależnego, 

demokratycznego, zdolnego do samostanowienia i integralnego terytorialnie 

państwa palestyńskiego oraz bezpiecznego Izraela; podkreśla znaczenie zapewnienia 

spójności polityki UE w przypadkach okupacji lub aneksji terytorialnej;” 

 

EFDD: 

ust. 20 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „domaga się, by UE zachowała możliwość stopniowego 

wprowadzania dalszych sankcji, jeżeli Rosja w dalszym ciągu będzie naruszać 

prawo międzynarodowe;” 

część druga te słowa 

 
ust. 38 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia w 

życie zaleceń Parlamentu w sprawie przyjęcia zasady obowiązku ochrony;” 

część druga te słowa 

 
ust. 39 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „o wzmożenie wysiłków na rzecz zwiększenia zdolności 

UE do zwalczania zagrożeń hybrydowych i cybernetycznych, o dalsze wzmacnianie 

zdolności UE i krajów partnerskich do walki z fałszywymi informacjami i 

dezinformacją, o opracowanie jasnych kryteriów ułatwiających wykrywanie 

fałszywych informacji oraz o zwiększenie środków i przekształcenie grupy 

zadaniowej Stratcom w pełnoprawną jednostkę ESDZ; w tym celu wzywa do 

wypracowania wspólnych, kompleksowych zdolności i metod analizy ryzyka i 

podatności na zagrożenia oraz do wzmocnienia odporności UE i jej strategicznych 

zdolności komunikacyjnych;” oraz „potrzebę wzmocnienia takich mediów jako 

źródła wiarygodnych informacji, szczególnie w UE i w jej sąsiedztwie, oraz 

konieczność dalszego rozwijania wspólnych unijnych stacji radiowych i 

telewizyjnych;” 

część druga te słowa 

 
ust. 44 

część pierwsza „kładzie nacisk na rolę niezależnych mediów w promowaniu różnorodności 

kulturowej i kompetencji międzykulturowych” 

część druga „potrzebę wzmocnienia takich mediów jako źródła wiarygodnych informacji, 

szczególnie w UE i w jej sąsiedztwie, oraz konieczność dalszego wzmacniania 

unijnych zdolności zwalczania fałszywych informacji i dezinformacji; w związku z 

tym podkreśla potrzebę wypracowania na szczeblu UE większej odporności na 

rozprzestrzenianie się takich informacji w internecie; wzywa Komisję do ściślejszej 

współpracy z ESDZ w tych dziedzinach;” 
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ENF: 

ust. 1 

część pierwsza „jest przekonany, że żadne z państw członkowskich nie jest w stanie samodzielnie 

sprostać wyzwaniom, z którymi się dziś borykamy; podkreśla, że wspólne działanie 

UE to najskuteczniejszy sposób ochrony interesów Europy, umacniania jej wartości 

oraz działania na arenie międzynarodowej jako solidarny i wpływowy gracz 

światowego formatu, a także ochrony obywateli i państw członkowskich UE przed 

narastającymi zagrożeniami dla ich bezpieczeństwa, również w globalnej sferze 

cyfrowej;” 

część druga „jest zaniepokojony stanem architektury bezpieczeństwa UE, która nadal jest 

niestabilna i podzielona w obliczu ciągłych i wciąż nowych wyzwań i w której 

„pokój hybrydowy” stał się niesatysfakcjonującym status quo; wzywa państwa 

członkowskie do działania i spełnienia oczekiwań tych Europejczyków, którzy 

wielokrotnie podkreślali, że to polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE oparta na 

podstawowych wartościach i prawach człowieka jest jedną z najważniejszych i 

najniezbędniejszych ze wszystkich strategii politycznych UE; uważa, że nadszedł 

czas, aby państwa członkowskie wdrożyły narzędzia, instrumenty i strategie 

wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB), a tym samym umożliwiły 

Unii reagowanie na zewnętrzne konflikty i kryzysy, budowały zdolności jej 

partnerów oraz chroniły Unię Europejską;” 

 
ust. 7 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „łamanie prawa międzynarodowego przez Rosję” 

część druga te słowa 

 
ust. 12 

część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje strategię UE na rzecz Syrii z kwietnia 2017 r., która 

obejmuje rozszerzenie sankcji wobec osób zaangażowanych w tworzenie i 

wykorzystanie broni chemicznej; zachęca do dalszego rozszerzania sankcji wobec 

osób odpowiedzialnych za naruszanie praw człowieka; podkreśla, że wszystkie 

osoby odpowiedzialne za naruszanie prawa międzynarodowego, muszą zostać 

pociągnięte do odpowiedzialności; ponawia apel do UE i państw członkowskich o 

rozważenie możliwości utworzenia trybunału do spraw zbrodni wojennych w Syrii, 

do czasu pomyślnego odwołania się do MTK;” 

część druga „podkreśla, że UE musi wykazać się pełnym zaangażowaniem w pomoc w 

odbudowie Syrii po zakończeniu konfliktu;” 

 
ust. 21 

część pierwsza „ubolewa na tym, że Rosja wielokrotnie naruszyła prawo międzynarodowe i 

prowadzi wojnę hybrydową;” 

część druga „dopuszcza jednak możliwość zasadnego i spójnego zaangażowania selektywnego i 

dialogu z Rosją w dziedzinach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, 

tak aby zapewnić odpowiedzialność i poszanowanie prawa międzynarodowego” z 

wyjątkiem słowa „jednak” 

część trzecia słowo „jednak” 

część czwarta „podkreśla potrzebę utrzymania i zwiększania możliwości przyszłej współpracy w 

rozwiązywaniu kryzysów na świecie” 

część piąta „jeżeli UE ma w tym bezpośredni lub pośredni interes UE oraz jeśli stwarza to 

szansę na propagowanie wartości UE;” 
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ust. 22 

część pierwsza „uważa, że znormalizowane stosunki są niezbędne zarówno dla UE, jak i dla Rosji, a 

w jakiejkolwiek przyszłej strategii UE-Rosja należy położyć nacisk na większe 

zaangażowanie i wsparcie dla wschodnich partnerów UE; zaznacza, że UE powinna 

zachować możliwość pogłębienia dwustronnych stosunków politycznych i 

gospodarczych z Rosją” 

część druga „pod warunkiem, że Rosja będzie przestrzegała prawa międzynarodowego i 

zawartych umów oraz złagodzi coraz bardziej apodyktyczną postawę wobec swoich 

sąsiadów i Europy;” 

 
ust. 23 

część pierwsza „ponownie podkreśla, że suwerenność, niepodległość i pokojowe rozwiązywanie 

sporów to kluczowe zasady europejskiego ładu bezpieczeństwa, które mają 

zastosowanie do wszystkich państw;” 

część druga „w związku z tym jednoznacznie potępia napaść Rosji na Ukrainę, w tym bezprawną 

aneksję Krymu i finansowany przez Rosję konflikt we wschodniej Ukrainie; apeluje 

do UE, jej państw członkowskich i społeczności międzynarodowej, aby domagały 

się od Rosji wstrzymania agresji i uwolnienia wszystkich więźniów politycznych; 

wzywa społeczność międzynarodową do odgrywania bardziej czynnej i skutecznej 

roli w rozwiązywaniu tego konfliktu oraz do wspierania wszelkich wysiłków na 

rzecz trwałego i pokojowego rozwiązania, które zapewniłoby Ukrainie jedność, 

suwerenność i integralność terytorialną, zwłaszcza przez wysłanie – po uzyskaniu 

zgody władz ukraińskich – misji utrzymywania pokoju i budowania pokoju na całe 

jej terytorium;” 

 
ust. 24 

część pierwsza „ponownie podkreśla potrzebę strategicznej reorientacji podejścia do Bałkanów 

Zachodnich, uznając, że UE powinna dążyć do realizacji swoich ambitnych celów w 

tym regionie, gdyż dzięki temu da nowy impuls wiarygodnej unijnej polityce 

rozszerzenia i wzmocnieni praworządność oraz odporność instytucji państwowych;” 

część druga „uważa, że stabilność Bałkanów Zachodnich nadal musi stanowić jeden z głównych 

priorytetów Unii Europejskiej; wzywa do zwiększenia wysiłków na rzecz poprawy 

warunków społeczno-ekonomicznych i politycznych w tym regionie; jest 

przekonany, że integracja i pojednanie na Bałkanach Zachodnich stanowią najlepszy 

sposób radzenia sobie z zagrożeniami wynikającymi z destabilizującej ingerencji i 

nacisków z zewnątrz, finansowania rozległych sieci salafickiej i wahhabickiej i 

werbowania zagranicznych bojowników, przestępczości zorganizowanej, poważnych 

sporów międzypaństwowych, dezinformacji i zagrożeń hybrydowych; podkreśla 

potrzebę dalszego zaangażowania we wspieranie niezwykle skutecznych 

stowarzyszeń politycznych w regionie;” 

 
ust. 25 

część pierwsza „przypomina, że po spełnieniu wszystkich kryteriów nowi członkowie mają otwarte 

drzwi UE;” 

część druga „z zadowoleniem przyjmuje niedawne starania podejmowane w ramach procesu 

berlińskiego i szczytu w Trieście, których celem jest dostarczenie dodatkowego 

bodźca dla konwergencji krajów Bałkanów Zachodnich w kierunku członkostwa w 

UE; przypomina, że należy zwrócić szczególną uwagę na wdrażanie kluczowych 

reform instytucjonalnych i politycznych w regionie Bałkanów Zachodnich i 

wspierać je” 

część trzecia „oraz wzywa Komisję do ponownego rozważenia możliwości dodatkowego 

przydziału środków finansowych na Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA), 

gdyż jest to jedno z najważniejszych narzędzi wspierających wdrażanie tych 

reform;” 
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ust. 28 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa „finansowej” 

część druga to słowo 

 

EFDD, ENF: 

ust. 19 

część pierwsza „jest przekonany, że UE potrzebuje nowego podejścia do stosunków ze wschodnimi 

sąsiadami; uważa, że wspieranie państw, które chcą zacieśnić więzi z UE, musi 

stanowić priorytet unijnej polityki zagranicznej;” 

część druga „jest zdania, że przedłużenie sankcji wobec osób i podmiotów w Rosji to 

nieunikniona konsekwencja niewdrożenia porozumień mińskich, i nadal uważa, że 

ich wdrożenie przez wszystkie strony stanowi podstawę trwałego politycznego 

rozwiązania konfliktu we wschodniej Ukrainie;” 

 
ust. 45 

część pierwsza „uważa, że Europa powinna nadal wzmacniać współpracę w zakresie wspólnej 

obrony, tak aby chronić swoich wspólnych wartości i zasad oraz autonomii 

strategicznej; podkreśla znaczenie związku między bezpieczeństwem zewnętrznym i 

wewnętrznym, lepszego wykorzystania zasobów i kontroli ryzyka na obrzeżach 

Europy; przypomina, że powiązanie bezpieczeństwa z rozwojem stanowi kluczową 

zasadę podejścia Unii do konfliktów i kryzysów zewnętrznych; wzywa państwa 

członkowskie, by w pełni wykorzystały możliwości Traktatu z Lizbony w zakresie 

wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO), oraz w tym kontekście z 

zadowoleniem przyjmuje Plan realizacji globalnej strategii w dziedzinie 

bezpieczeństwa i obrony; zachęca do przeglądu podejścia UE do misji cywilnych w 

ramach WPBiO, aby zadbać o ich odpowiednie opracowanie i wdrażanie oraz 

zapewnić im wsparcie; uważa, że należy w pełni wykorzystywać potencjał 

Europejskiej Agencji Obrony (EDA), stałej współpracy strukturalnej i grup 

bojowych UE;” 

część druga „wzywa państwa członkowskie do zapewnienia na ten cel dodatkowych środków;” 

 
ust. 47 

część pierwsza „apeluje do Komisji o to, aby we wniosku dotyczącym kolejnych wieloletnich ram 

finansowych (WRF) w pełni uwzględniła rosnące wyzwania w dziedzinie 

bezpieczeństwa; uważa, że zarówno wysokość środków w budżecie przeznaczonym 

na WPZiB, jak i elastyczność tego budżetu muszą odpowiadać oczekiwaniom 

obywateli UE dotyczącym roli Unii jako gwaranta bezpieczeństwa; uważa, że 

istnieje potrzeba globalnej wizji dla polityki UE i jej instrumentów w dziedzinie 

bezpieczeństwa, co obejmuje skuteczną współpracę z proponowanym Europejskim 

Funduszem Obronnym;” 

część druga „apeluje do państw członkowskich o dążenie do realizacji celu, jakim jest 

przeznaczanie 2 proc. PKB na obronę, a także o wydawanie 20 proc. budżetu 

obronnego na wyposażenie, które zdaniem Europejskiej Agencji Obrony jest 

niezbędne;” 

część trzecia „przypomina ponadto, że na wszelkie nowe działania polityczne należy przeznaczyć 

środki z nowych źródeł finansowania;” 
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część czwarta „zauważa, że poszczególne państwa członkowskie mają problemy z utrzymaniem 

bardzo szerokiego zakresu pełnych zdolności operacyjnych w dziedzinie obrony, 

zwykle z powodu ograniczeń finansowych; w związku z tym wzywa do pogłębienia 

współpracy i zwiększenia koordynacji w zakresie zdolności, które należy utrzymać, 

tak aby państwa członkowskie mogły specjalizować się w określonych zdolnościach 

i bardziej racjonalnie wydatkować środki; jest zdania, że kluczem do większej 

kompatybilności i lepszej integracji sił państw członkowskich jest interoperacyjność; 

przypomina, że w 2016 r. środki na WPZiB stanowiły 3,6 % środków na 

zobowiązania w dziale 4 oraz 0,2 % całego budżetu UE; wyraża ubolewanie, że 

wysokość środków w rozdziale poświęconym WPZiB, ich niepełne wykorzystanie 

oraz systematyczne przesunięcia z tego rozdziału wskazują na ciągły brak ambicji 

UE do działania jako podmiot globalny;” 
 

 

6. Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 

2016 oraz polityka Unii Europejskiej w tym zakresie 

Sprawozdanie: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 8 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 9 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 562, 51, 20 

3 +  

4 +  

5 +  

Ust. 12 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 568, 25, 43 

Ust. 16 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Po ust. 16 1 Verts/ALE, 

S&D, 

GUE/NGL 

gi + 445, 134, 47 

2 Verts/ALE, 

S&D, 

GUE/NGL 

gi + 390, 198, 36 

Ust. 24 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 609, 7, 16 

2 +  

3 +  

4 +  

Ust. 32 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 624, 6, 1 

Ust. 33 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 37 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

6 +  

Ust. 42 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 51 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 507, 99, 22 



P8_PV(2017)12-13(VOT)_PL.docx 29 PE 615.935 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 56 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 63 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 69 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Umocowanie 5 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Umocowanie 10 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Umocowanie 23 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Umocowanie 26 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Umocowanie 34 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw H ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 443, 95, 84 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

Verts/ALE, GUE/NGL: poprawki 1, 2 

ENF: ust. 12, 32, 51 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ENF: ust. 63, 69, umocowania 5, 10, 23, 26, 34 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

ust. 16 
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część pierwsza „potępia stosowanie przemocy seksualnej wobec kobiet i dziewcząt, w tym masowe 

gwałty, niewolnictwo seksualne, zmuszanie do prostytucji i różne formy 

prześladowań ze względu na płeć, w tym handel ludźmi, turystykę seksualną oraz 

wszystkie inne formy przemocy fizycznej, seksualnej i psychologicznej, jako 

narzędzia walki; zwraca uwagę, że przestępstwa na tle płciowym oraz przemoc 

seksualna zostały sklasyfikowane w statucie rzymskim jako zbrodnie wojenne, 

zbrodnie przeciwko ludzkości lub czyny mające znamiona ludobójstwa lub tortur; 

podkreśla znaczenie obrony praw kobiet,” 

część druga „w tym ich praw seksualnych i reprodukcyjnych,” 

część trzecia „za pomocą prawodawstwa, kształcenia i wspierania organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego; wyraża zadowolenie z faktu przyjęcia unijnego planu działania w 

sprawie równości płci oraz wzmocnienia pozycji kobiet w kontekście współpracy na 

rzecz rozwoju na lata 2016–2020 zawierającego kompleksowy wykaz działań na 

rzecz poprawy sytuacji kobiet w zakresie równouprawnienia i wzmocnienia pozycji 

kobiet; podkreśla, ze należy zadbać o jego skuteczne wdrażanie; z zadowoleniem 

odnosi się również do przyjęcia dokumentu pt. „Strategiczne zaangażowanie na 

rzecz równości płci w latach 2016–2019” promującego równość płci i prawa kobiet 

na całym świecie; podkreśla znaczenie ratyfikacji i skutecznego wdrożenia 

konwencji stambulskiej przez wszystkie państwa członkowskie; podkreśla, że 

edukacja jest najlepszym narzędziem do walki z dyskryminacją i przemocą wobec 

kobiet i dzieci; wzywa Komisję, ESDZ oraz wiceprzewodniczącą Komisji / wysoką 

przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa do 

intensywniejszego wywiązywania się z obowiązków i ze zobowiązań w obszarze 

praw kobiet w ramach Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form 

dyskryminacji kobiet oraz do zachęcania państw trzecich do wywiązywania się z 

tych obowiązków i zobowiązań; uważa, że UE powinna nadal uwzględniać wsparcie 

dla kobiet w operacjach w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

(WPBiO), zapobieganiu konfliktom i odbudowie pokonfliktowej; ponownie 

podkreśla znaczenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 w sprawie kobiet, 

pokoju i bezpieczeństwa; podkreśla znaczenie, jakie ma systematyczny, równy, 

pełny i aktywny udział kobiet w zapobieganiu konfliktom i ich rozwiązywaniu, w 

propagowaniu praw człowieka i demokratycznych reform, operacjach pokojowych, 

pomocy humanitarnej, procesach odbudowy pokonfliktowej i przechodzenia na 

demokrację, prowadzących do trwałych i stabilnych rozwiązań politycznych; 

przypomina, że Nagrodę im. Sacharowa w 2016 r. otrzymały Nadia Murad i Lamiya 

Aji Bashar, ofiary zniewolenia seksualnego ze strony ISIS/Daisz; 

 

ENF: 

ust. 8 
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część pierwsza „wyraża głębokie zaniepokojenie rosnącą liczbą ataków na mniejszości religijne, 

które są często dokonywane przez podmioty niepaństwowe, takie jak ISIS/Daisz; 

wyraża ubolewanie wobec faktu, że wiele krajów wprowadziło i egzekwuje przepisy 

zakazujące nawracania się i bluźnierstwa, co skutecznie ogranicza swobodę 

wyznania lub przekonań oraz wolność wypowiedzi mniejszości religijnych i 

ateistów, a nawet całkowicie pozbawia ich tych wolności; wzywa do przyjęcia 

środków mających na celu ochronę mniejszości religijnych, osób niewierzących i 

ateistów, którzy padają ofiarami przepisów zakazujących bluźnierstwa, oraz wzywa 

UE i państwa członkowskie do włączenia się w dyskusje polityczne dotyczące 

zniesienia takich przepisów; wzywa UE i jej państwa członkowskie do 

zintensyfikowania wysiłków na rzecz zwiększenia poszanowania wolności myśli, 

sumienia, wyznania i przekonań oraz propagowania dialogu międzykulturowego i 

międzywyznaniowego podczas angażowania się we współpracę z państwami 

trzecimi; domaga się podjęcia konkretnych działań służących skutecznemu 

wprowadzeniu w życie wytycznych UE w sprawie propagowania i ochrony wolności 

religii lub przekonań, w tym zapewnienia systematycznego i spójnego szkolenia 

personelu UE pracującego w siedzibach głównych i delegaturach;” 

część druga „w pełni popiera praktykę UE, jaką jest przewodzenie pracom nad rezolucjami w 

sprawie wolności religii lub przekonań prowadzonym w Radzie Praw Człowieka i 

Zgromadzeniu Ogólnym ONZ; w pełni popiera działania specjalnego wysłannika 

UE ds. promowania wolności religii lub przekonań poza UE Jána Figela;” 

 
ust. 9 

część pierwsza „ponownie podkreśla fakt, że wolność słowa w internecie i poza nim jest 

kluczowym elementem każdego społeczeństwa demokratycznego, ponieważ jest 

budulcem kultury pluralizmu, która wzmacnia pozycję społeczeństwa 

obywatelskiego i obywateli, aby mogli rozliczać rządy i decydentów politycznych, a 

także wspiera poszanowanie praworządności; podkreśla, że ograniczenia wolności 

słowa w internecie lub poza nim, np. przez usuwanie treści internetowych, powinno 

mieć miejsce jedynie w wyjątkowych okolicznościach, na mocy prawa i w ramach 

dążenia do osiągnięcia prawnie uzasadnionego celu; podkreśla w związku z tym, że 

UE powinna wzmóc wysiłki na rzecz propagowania wolności słowa za sprawą 

swojej polityki zewnętrznej i jej instrumentów; ponawia apel do UE i jej państw 

członkowskich o dokładniejsze monitorowanie wszystkich rodzajów ograniczeń 

nakładanych na wolność słowa i mediów w państwach trzecich, o bezzwłoczne i 

systematyczne potępianie takich ograniczeń oraz o wykorzystanie wszystkich 

dostępnych środków i instrumentów dyplomatycznych, by zlikwidować takie 

ograniczenia;” 

część druga „podkreśla, że należy zadbać o skuteczne wdrożenie wytycznych UE w sprawie 

praw człowieka dotyczących wolności wypowiedzi w internecie i poza nim oraz o 

regularne monitorowanie ich wpływu;” 

część trzecia „potępia zabójstwa i pozbawienia wolności wielu dziennikarzy i blogerów w 2016 r. 

oraz wzywa UE do zapewnienia im skutecznej ochrony;” 

część czwarta „przyjmuje z zadowoleniem nowy Europejski Instrument na rzecz Wspierania 

Demokracji i Praw Człowieka uruchomiony w 2016 r., który jest ukierunkowany na 

szkolenie delegatur Unii i podmiotów medialnych w państwach trzecich w zakresie 

stosowania tych wytycznych;” 

część piąta „podkreśla znaczenie ujawniania i potępiania nawoływania do nienawiści i 

podżegania do przemocy w internecie i poza nim, ponieważ stanowią zagrożenie dla 

praworządności i wartości, jakimi są prawa człowieka;” 
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ust. 24 

część pierwsza „przypomina, że handel ludźmi oznacza werbowanie, transport, przekazywanie, 

przechowywanie lub przyjmowanie osób z zastosowaniem gróźb, użyciem siły lub 

wykorzystaniem innej formy przymusu, uprowadzenia, oszustwa, wprowadzenia w 

błąd, nadużycia władzy lub wykorzystania słabości, wręczenia lub przyjęcia 

płatności lub korzyści dla uzyskania zgody osoby mającej kontrolę nad inną osobą, 

w celu wykorzystania;” 

część druga „wzywa UE i państwa członkowskie do podjęcia środków służących ograniczeniu 

popytu, który sprzyja wszelkim formom wykorzystywania osób, zwłaszcza kobiet i 

dzieci, prowadzącym do handlu nimi, przy jednoczesnym zachowaniu podejścia 

opartego na prawach człowieka i skupionego na ofiarach;” 

część trzecia „przypomina o konieczności wdrożenia przez państwa członkowskie strategii UE na 

rzecz wyeliminowania handlu ludźmi oraz dyrektywy 2011/36/UE dotyczącej tego 

zagadnienia;” 

część czwarta „wyraża głębokie zaniepokojenie skrajną podatnością migrantów i uchodźców na 

wykorzystanie, przemyt i handel ludźmi; podkreśla konieczność utrzymania 

rozróżnienia pojęć handlu ludźmi i przemytu migrantów;” 

 
ust. 33 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „i państwa członkowskie, które jeszcze tego nie 

zrobiły,” 

część druga te słowa 

 
ust. 37 

część pierwsza „wyraża głębokie zaniepokojenie rosnącą liczbą migrantów, uchodźców i osób 

ubiegających się o azyl, w tym coraz większą liczbą kobiet jako ofiarami konfliktów, 

przemocy, prześladowań, upadku państwowości, ubóstwa, nielegalnej migracji, 

handlu ludźmi i przemytu ludzi, a także solidaryzuje się z tymi osobami;” z 

wyjątkiem słów „migrantów, uchodźców i osób ubiegających się o azyl,”, „w tym 

coraz większą liczbą kobiet” i „nielegalnej migracji” 

część druga „migrantów, uchodźców i osób ubiegających się o azyl,”, „w tym coraz większą 

liczbą kobiet” i „nielegalnej migracji” 
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część trzecia „podkreśla pilną potrzebę podjęcia rzeczywistych kroków w celu zajęcia się 

podstawowymi przyczynami przepływów migracyjnych oraz opracowania 

długoterminowych rozwiązań opartych na przestrzeganiu praw człowieka, a tym 

samym podjęcia kwestii zewnętrznego wymiaru kryzysu uchodźczego, w tym dzięki 

znalezieniu trwałych rozwiązań konfliktów w naszym sąsiedztwie, np. w drodze 

rozwoju współpracy i partnerstw z zainteresowanymi państwami trzecimi, które są 

zgodne z prawem międzynarodowym i zapewniają poszanowanie praw człowieka w 

tych państwach; wyraża głębokie zaniepokojenie przemocą wobec dzieci-

migrantów, w tym zaginionych, pozbawionych opieki dzieci-migrantów, i apeluje o 

przesiedlenie, programy łączenia rodzin i korytarze humanitarne; jest głęboko 

zaniepokojony trudną sytuacją i rosnącą liczbą osób wewnętrznie przesiedlonych i 

wzywa do ich bezpiecznego powrotu, przesiedlenia lub lokalnej integracji; wzywa 

UE i jej państwa członkowskie do zapewniania pomocy humanitarnej w dziedzinie 

kształcenia, mieszkalnictwa, zdrowia oraz w innych obszarach humanitarnych, które 

wspierają uchodźców znajdujących się najbliżej swojego kraju pochodzenia, oraz do 

właściwego wdrażania polityki w zakresie powrotów; podkreśla potrzebę 

kompleksowego podejścia do migracji, które jest oparte na poszanowaniu praw 

człowieka, oraz wzywa UE do podjęcia współpracy z ONZ, organizacjami 

regionalnymi, rządami i NGO; wzywa państwa członkowskie do pełnego wdrożenia 

wspólnego europejskiego pakietu azylowego i wspólnego prawodawstwa w zakresie 

migracji, w szczególności w celu ochrony szczególnie narażonych osób 

ubiegających się o azyl;” 

część czwarta „podkreśla, że koncepcja bezpiecznych krajów i bezpiecznych krajów pochodzenia 

nie powinna uniemożliwiać indywidualnych ocen wniosków o azyl;” 

część piąta „przestrzega przed instrumentalizacją polityki zagranicznej UE jako „zarządzania 

migracją”;” 

część szósta „apeluje do UE i państw członkowskich o zapewnienie pełnej przejrzystości w 

odniesieniu do funduszy przyznawanych państwom trzecim na potrzeby współpracy 

w dziedzinie migracji oraz zagwarantowanie, że taka współpraca nie przynosi 

korzyści strukturom biorącym udział w naruszeniach praw człowieka, lecz raczej 

idzie w parze z działaniami na rzecz poprawy sytuacji w zakresie praw człowieka w 

tych krajach;” 

 
ust. 56 

część pierwsza „podkreśla, że unijna polityka rozszerzenia jest jednym z najskuteczniejszych 

narzędzi służących wzmocnieniu poszanowania zasad demokracji i praw człowieka 

w świetle obecnych zmian politycznych w krajach kandydujących i potencjalnych 

krajach kandydujących;” 
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część druga „apeluje do Komisji o wzmocnienie wysiłków w zakresie wspierania wzmacniania 

demokratycznej kultury politycznej, poszanowania praworządności, niezależności 

mediów i sądownictwa oraz walki z korupcją w tych krajach; wyraża przekonanie, 

że najważniejszym elementem zaktualizowanej europejskiej polityki sąsiedztwa 

powinna nadal być ochrona, aktywne propagowanie i egzekwowanie praw 

człowieka i zasad demokracji; ponownie podkreśla fakt, że ochrona, aktywne 

propagowanie i egzekwowanie praw człowieka i demokracji leży w interesie 

zarówno krajów partnerskich, jak i UE; podkreśla również, że UE powinna utrzymać 

swoje zobowiązanie wobec partnerów, szczególnie w swoim sąsiedztwie, w zakresie 

wspierania reform gospodarczych, społecznych i politycznych, ochrony praw 

człowieka oraz wspierania budowania praworządności, jako że są to najlepsze 

sposoby umacniania porządku międzynarodowego i zapewnienia stabilności w 

sąsiedztwie; przypomina, że Unia dla Śródziemnomorza może i powinna 

kształtować dialog polityczny w tym obszarze oraz promować realizację 

zaplanowanych działań w dziedzinie praw człowieka i demokracji w tym regionie; 

podkreśla, że każdy kraj dążący do przystąpienia do UE musi zagwarantować pełne 

poszanowanie praw człowieka i ściśle spełniać kryteria kopenhaskie, których 

nieprzestrzeganie może prowadzić do zamrożenia negocjacji;” 

 
motyw H 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „takich jak mniejszości etniczne, językowe i religijne, 

osoby niepełnosprawne, społeczność LGBTI, kobiety, dzieci, osoby ubiegające się o 

azyl i migranci;” 

część druga te słowa 

 

PPE, ENF: 

ust. 42 

część pierwsza „uważa, że UE powinna kontynuować wysiłki w dążeniu do wzmocnienia 

poszanowania praw człowieka przysługujących osobom LGBTI zgodnie z 

wytycznymi UE w tym obszarze; wzywa do pełnego wdrożenia tych wytycznych, w 

tym przez szkolenia dla pracowników UE w państwach trzecich; potępia fakt, że w 

72 państwach homoseksualizm nadal jest uznawany za niezgodny z prawem, wyraża 

zaniepokojenie, że w 13 z tych państw jest kara śmierci, i uważa, że brutalne 

praktyki oraz akty przemocy wobec osób ze względu na orientację seksualną, takie 

jak przymusowe ujawnienie preferencji homoseksualnych, przestępstwa z 

nienawiści, mowa nienawiści w internecie i poza nim oraz gwałty korekcyjne nie 

powinny pozostać bezkarne;” 

część druga „przyjmuje do wiadomości legalizację małżeństw lub związków cywilnych osób tej 

samej płci w niektórych krajach i zachęca do ich dalszego uznawania;” 

część trzecia „potępia naruszanie nietykalności cielesnej kobiet i grup mniejszości; wzywa 

państwa do zakazania tych praktyk, ścigania sprawców i wspierania ofiar;” 
 

Różne 

Inés Ayala Sender (grupa S&D) jest również sygnatariuszem poprawek 1 i 2. 
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7. Hong Kong, 20 lat po przekazaniu go Chinom 

Sprawozdanie: Alyn Smith (A8-0382/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Po ust. 1 lit. r) 2 GUE/NGL gi + 344, 251, 9 

Po ust. 1 lit. s) 3 GUE/NGL gi + 338, 247, 12 

Motyw D 1 Verts/ALE  -  

Głosowanie: zalecenie (całość tekstu) gi + 490, 82, 17 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL: poprawki 2, 3 

 


