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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. Przedłużenie mandatu Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu 

Propozycja Konferencji Przewodniczących 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Przyjęcie bez głosowania 

 

 

2. Przedziały śmiertelności połowowej i poziomy ochrony w odniesieniu do 

niektórych stad śledzia atlantyckiego w Morzu Bałtyckim ***I 

Sprawozdanie: Alain Cadec (A8-0149/2018) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 534, 41, 28 

 

 

3. Statystyki dotyczące transportu towarów wodami śródlądowymi (tekst jednolity) 

***I 

Sprawozdanie: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 602, 22, 7 

 

 

4. Porozumienie między UE a Szwajcarią w sprawie kumulacji pochodzenia między 

UE, Szwajcarią, Norwegią i Turcją w ramach ogólnego systemu preferencji 

taryfowych UE *** 

Zalecenie: Tiziana Beghin (A8-0151/2018) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: 

wyrażenie zgody 

gi + 582, 28, 18 

 

 

 

5. Porozumienie między UE a Norwegią w sprawie kumulacji pochodzenia między 

UE, Szwajcarią, Norwegią i Turcją w ramach ogólnego systemu preferencji 

taryfowych UE *** 
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Zalecenie: Tiziana Beghin (A8-0152/2018) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: 

wyrażenie zgody 

gi + 590, 32, 17 

 

 

 

6. Umowa pomiędzy UE a Norwegią o współpracy administracyjnej, zwalczaniu 

oszustw oraz odzyskiwaniu wierzytelności w dziedzinie podatku od wartości 

dodanej * 

Sprawozdanie: Miguel Viegas (A8-0147/2018) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 585, 12, 41 

 

 

7. Optymalizacja łańcucha wartości w unijnym sektorze rybołówstwa 

Sprawozdanie: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 604, 39, 6 

 

 

8. Wdrażanie narzędzi WPR dla młodych rolników w UE po reformie z 2013 r. 

Sprawozdanie: Nicola Caputo (A8-0157/2018) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 472, 34, 136 

 

 

9. Wieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów 

eksploatujących te stada ***I 

Sprawozdanie: Ulrike Rodust (A8-0263/2017) 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wniosek o odrzucenie wniosku Komisji 

Wniosek o odrzucenie 

wniosku Komisji 

105 GUE/NGL  -  

Wstępne porozumienie 

Wstępne porozumienie 103 komisja gi + 520, 131, 9 

Wspólne oświadczenia 104 komisja  +  

Projekt aktu ustawodawczego  

Całość tekstu 103oc komisja  ↓  

Art. 4 ust. 4 102s= 

107s= 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 ↓  

103oc komisja  ↓  

Motyw 12 106 GUE/NGL  ↓  

103oc komisja  ↓  

Głosowanie: wniosek Komisji gi ↓  

 

 
 

 

10. Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług ***I 

Sprawozdanie: Elisabeth Morin-Chartier i  Agnes Jongerius (A8-0319/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wstępne porozumienie 

Wstępne porozumienie 39 komisja gi + 456, 147, 49 

Oświadczenie Komisji 55 komisja  +  

Projekt aktu ustawodawczego  

Całość tekstu 39oc komisja  ↓  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie łączne 

1-4 

6-10 

12 

14-26 

30-38 

komisja  ↓  

Art. 1, przed ust. 1 50rev ECR  ↓  

Art. 1 ust. 1 pkt 1 

Dyrektywa 96/71/WE 

Po art. 2 

27 komisja  ↓  

Art. 1 ust. 1 pkt 2 

Dyrektywa 96/71/WE 

Art. 3 ust. 1 akapit 

pierwszy lit. c) 

46 ENF  ↓  

Art. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 

a) 

Dyrektywa 96/71/WE 

Art. 3 ust. 1 ppkt 2 

(pojęcie 

wynagrodzenia) 

47 ENF  ↓  

39 oc komisja  ↓  

28 oc komisja  ↓  

Art. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 

a) 

Dyrektywa 96/71/WE 

Art. 3 ust. 1, po ust. 3a 

48 ENF  ↓  

Art. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 

b) 

Dyrektywa 96/71/WE 

Art. 3, po ust. 1 

49 ENF  ↓  

39 oc komisja  ↓  

29 komisja  ↓  

Art. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 

b) 

Dyrektywa 96/71/WE 

Art. 3, po ust. 1 ppkt 4 

39 oc komisja gi ↓  

Art. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 

e) 

Dyrektywa 96/71/WE 

Art. 3 ust. 8 

39 oc komisja  ↓  

Po motywie 3 

(wniosek Komisji) 

5 komisja  ↓  

39 oc komisja  ↓  

40 ENF  ↓  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Po motywie 5 

(wniosek Komisji) 

41 ENF  ↓  

42 ENF  ↓  

motyw 8 (wniosek 

Komisji) 

43 ENF  ↓  

39 oc komisja  ↓  

11 komisja  ↓  

Motyw 10 (wniosek 

Komisji) 

44 ENF  ↓  

13 komisja  ↓  

39 oc komisja  ↓  

Po motywie 14 

(wniosek Komisji) 

45 ENF  ↓  

Motyw 7 (popr. 39) 39 oc komisja gp   

1 ↓  

2/gi ↓  

Motyw 10 (popr. 39) 39 oc komisja gp   

1/gi ↓  

2 ↓  

Motyw 11 (popr. 39) 39 oc komisja gp   

1 ↓  

2 ↓  

Motyw 16 (popr. 39) 39 oc komisja gi ↓  

Motyw 17 (popr. 39) 39 oc komisja gp   

1/gi ↓  

2 ↓  

Motyw 19 (popr. 39) 39 oc komisja gp   

1/gi ↓  

2 ↓  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Motyw 23 (popr. 39) 39 oc komisja gi ↓  

Motyw 26 (popr. 39) 39 oc komisja gp   

1 ↓  

2/gi ↓  

głosowanie: wniosek Komisji gi ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ENF: poprawka 39 oc (motywy 7 (część druga), 10 (część pierwsza), 16, 17 (część 

pierwsza), 19 (część pierwsza), 23, 26 (część druga)) 

 poprawka. 39 oc (art. 1 ust. 1 pkt 2 lit. b), art. 3 po ust. 1 ppkt 4 („W przypadku gdy 

przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 1 ust. 1... danych pracowników 

indywidualnych.”)) 

  
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ponad 38 posłów: poprawki 11, 27 

 poprawka 39 oc (motyw 10) 

 popr. 39 oc (art. 1 ust. 1 pkt 2 lit. b), art. 3 po ust. 1 („1a. W przypadku gdy 

rzeczywisty okres delegowania ... adres(y) miejsca pracy.”;”)) 

  

 poprawka 39 oc (art. 1 ust. 1 pkt 2 lit. e), art. 3 ust. 8 („w ust. 8 dodaje się drugi 

akapit ... znajdują się w podobnej sytuacji.”;”)) 

  
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ENF: 

poprawka 39 oc (motyw 7) 

część pierwsza „Zasada równego traktowania i zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na 

przynależność państwową są zapisane w prawie Unii od podpisania traktatów 

założycielskich. Zasada równej płacy znalazła się w prawie wtórnym i dotyczy nie 

tylko równości kobiet i mężczyzn, ale także pracowników najemnych zatrudnionych 

na czas określony i porównywalnych pracowników zatrudnionych na czas 

nieokreślony, pracowników zatrudnionych w niepełnym i pełnym wymiarze godzin 

czy pracowników tymczasowych i porównywalnych stałych pracowników 

zatrudnionych w przedsiębiorstwie użytkownika. ” 

część druga „Zasady te obejmują zakaz podejmowania jakichkolwiek środków, które mogą 

powodować bezpośrednią lub pośrednią dyskryminację ze względu na 

przynależność państwową. Przy stosowaniu tych zasad należy brać pod uwagę 

stosowne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

 
poprawka 39 oc (motyw 10) 

część pierwsza „Delegowanie ma charakter tymczasowy, a pracownik delegowany zazwyczaj wraca 

do państwa pochodzenia po zakończeniu pracy, na potrzeby której został 

oddelegowany. 
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część druga Jednak z uwagi na długotrwały charakter niektórych delegowań oraz ze względu na 

związek między rynkiem pracy państwa przyjmującego a pracownikami 

delegowanymi na takie długie okresy konieczne jest wprowadzenie przepisu, 

zgodnie z którym w przypadku delegowania na okres dłuższy niż 12 miesięcy 

państwa przyjmujące powinny zapewnić, by przedsiębiorstwa oddelegowujące 

pracowników na ich terytorium gwarantowały dodatkowy zestaw warunków, które 

mają obowiązkowe zastosowanie do pracowników w państwie członkowskim, w 

którym wykonywana jest praca. Okres ten powinien zostać przedłużony po 

przedstawieniu przez usługodawcę uzasadnionej notyfikacji.” 

 
poprawka 39 oc (motyw 17) 

część pierwsza „Przy porównywaniu wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi delegowanemu i 

wynagrodzenia należnego zgodnie z prawem lub praktykami państwa 

członkowskiego, na którego terytorium pracownik jest oddelegowany, pod uwagę 

należy brać kwotę wynagrodzenia brutto. Porównywać należy całkowite kwoty 

wynagrodzenia brutto, a nie poszczególne elementy wynagrodzenia, które uznano za 

obowiązkowe, jak przewiduje art. 3 ust. 1.” 

część druga Niemniej, aby zapewnić przejrzystość i wspomóc właściwe organy przy 

przeprowadzaniu kontroli, konieczne jest, by wszystkie elementy będące częścią 

wynagrodzenia można było wystarczająco szczegółowo zidentyfikować w oparciu o 

krajowe prawo i praktykę wysyłającego państwa członkowskiego. Jak przewidziano 

w art. 3 ust. 7 dyrektywy 96/71/WE, dodatki właściwe dla delegowania należy 

uznawać się część wynagrodzenia. Takie dodatki muszą zatem być brane pod uwagę 

przy porównywaniu, chyba że dotyczą wydatków faktycznie poniesionych w 

związku z delegowaniem, takich jak koszty podróży, wyżywienia i 

zakwaterowania.” 

 
poprawka 39 oc (motyw 19) 

część pierwsza „Składniki wynagrodzenia i inne warunki zatrudnienia gwarantowane prawem 

krajowym lub  umowami zbiorowymi, o czym mowa w art. 3 ust. 8, powinny być 

jasne i przejrzyste dla wszystkich usługodawców i pracowników delegowanych. Jest 

zatem uzasadnione, aby oprócz wymogów wymienionych w art. 5 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE nałożyć na państwa członkowskie 

obowiązek publikacji składników wynagrodzenia oraz dodatkowego zestawu 

warunków zgodnie z art. 3 ust. 1a na jednej stronie internetowej przewidzianej w art. 

5 dyrektywy 2014/67/UE, gdyż przejrzystość i dostęp do informacji ma kluczowe 

znaczenie dla pewności prawa i dla egzekwowania prawa.  Każde państwo 

członkowskie powinno zapewnić, by na jego stronie internetowej znajdowały się 

dokładne informacje i by strona ta była na bieżąco aktualizowana.” 

część druga „Wszelkie kary dla usługodawcy za nieprzestrzeganie warunków zatrudnienia, które 

mają być zapewnione pracownikom delegowanym, powinny być ustalane w sposób 

proporcjonalny, z uwzględnieniem w szczególności tego, czy informacje na jednej 

krajowej stronie internetowej dotyczące warunków zatrudnienia są przedstawione 

zgodnie z art. 5 dyrektywy 2014/67/UE, z poszanowaniem autonomii partnerów 

społecznych.” 

 
poprawka 39 oc (motyw 26) 
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część pierwsza „W dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/104/WE w sprawie pracy 

tymczasowej wyrażona jest zasada, że podstawowe warunki pracy i zatrudnienia 

pracowników tymczasowych powinny odpowiadać co najmniej warunkom, jakie 

miałyby zastosowanie do tych pracowników, gdyby zostali oni bezpośrednio 

zatrudnieni przez przedsiębiorstwo użytkownika na tym samym stanowisku. Zasada 

ta powinna mieć również zastosowanie do pracowników tymczasowych 

delegowanych do innego państwa członkowskiego. W przypadku gdy zastosowanie 

ma ta zasada, przedsiębiorstwo użytkownik powinno poinformować agencję pracy 

tymczasowej o warunkach pracy i wynagrodzeniu, które stosuje względem swoich 

pracowników. Państwa członkowskie mogą pod pewnymi warunkami przewidzieć 

wyjątki od zasady równego traktowania / równej płacy na mocy art. 5 ust. 2 i 3 

dyrektywy w sprawie pracy tymczasowej. W przypadku gdy zastosowanie ma taki 

wyjątek, agencja pracy tymczasowej nie potrzebuje informacji na temat warunków 

pracy w przedsiębiorstwie użytkowniku, a zatem wymóg informowania nie 

powinien mieć zastosowania. 

Doświadczenie pokazuje, że pracownicy, którzy zostali wynajęci przez agencję 

pracy tymczasowej przedsiębiorstwu użytkownikowi, są czasem wysyłani do innego 

państwa członkowskiego w kontekście świadczenia usług. Takim pracownikom 

należy zapewnić ochronę.” 

część druga Państwa członkowskie powinny zapewnić, by przedsiębiorstwo użytkownik 

poinformowało agencję pracy tymczasowej o pracownikach delegowanych, którzy 

tymczasowo pracują w innym państwie członkowskim niż państwo członkowskie, 

do którego zostali oddelegowani, tak by umożliwić pracodawcy stosowanie, w 

odpowiednim przypadku, warunków zatrudnienia, które są dla pracownika 

delegowanego korzystniejsze.” 

 

ponad 38 posłów: 

poprawka 39 oc (motyw 11) 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „również w przypadkach, gdy okres delegowania 

przekracza 12 miesięcy. Wszelkie przepisy mające zastosowanie do pracowników 

delegowanych w kontekście okresu delegowania przekraczającego 12 miesięcy 

muszą zatem być zgodne z tą swobodą.” 

część druga te słowa 
 

Różne 

Poprawki 51, 52, 53 i 54 zostały wycofane. 
 

 

11. Środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji 

Regionalnej Organizacji ds. Zarządzania Rybołówstwem na Południowym 

Pacyfiku ***I 

Sprawozdanie: Linnéa Engström (A8-0377/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wstępne porozumienie 

Wstępne porozumienie 27 komisja gi + 509, 59, 13 
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12. Zrównoważone finanse 

Sprawozdanie: Molly Scott Cato (A8-0164/2018) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

głosowanie: rezolucja 

(całość tekstu) 

gi + 455, 87, 92 

 

 

 

13. Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości z 2017 r. 

Sprawozdanie: Jytte Guteland (A8-0161/2018) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

głosowanie: rezolucja 

(całość tekstu) 

gi + 501, 93, 42 

 


