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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. Umowa o współpracy między Unią Europejską a Agencją Bezpieczeństwa 

Lotniczego w Afryce i na Madagaskarze (ASECNA) *** 

Zalecenie: Jerzy Buzek (A8-0213/2018) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: 

wyrażenie zgody 

gi + 633, 23, 12 

 

 

 

2. Przedłużenie Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Unią 

Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki *** 

Zalecenie: Rolandas Paksas (A8-0212/2018) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: 

wyrażenie zgody 

gi + 597, 48, 26 

 

 

 

3. Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali * 

Sprawozdanie: Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 599, 37, 39 

 

 

4. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - wniosek 

EGF/2017/009 FR/Air France 

Sprawozdanie: Alain Lamassoure (A8-0210/2018) (wymagana większość głosów posłów do 
Parlamentu i 3/5 oddanych głosów) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 549, 88, 39 

 

 

5. Rola miast w ramach instytucjonalnych Unii 

Sprawozdanie: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018) 
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Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 499, 70, 102 

 

 

6. Drukowanie przestrzenne, wyzwanie w dziedzinach praw własności intelektualnej 

oraz odpowiedzialności cywilnej 

Sprawozdanie: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 631, 27, 19 

 

Różne 

Errata: wszystkie wersje językowe. 
 

 

7. Europejski program rozwoju przemysłu obronnego ***I 

Sprawozdanie: Françoise Grossetête (A8-0037/2018) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wniosek o odrzucenie wniosku Komisji 

Wniosek o odrzucenie 

wniosku Komisji 

2= 

11= 

EFDD 

GUE/NGL 

gi - 149, 491, 36 

Wstępne porozumienie 

Wstępne porozumienie 3 komisja gi + 478, 179, 23 

Wspólne oświadczenie 4 komisja  +  

Oświadczenie Komisji 5 komisja  +  

Projekt aktu ustawodawczego 

Całość tekstu 3oc komisja  ↓  

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie łączne 

1oc komisja  ↓  

Art. 6, po ust. 4 6 Verts/ALE  ↓  

1oc komisja  ↓  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

3oc komisja  ↓  

Art. 12, po ust. 1 7 Verts/ALE  ↓  

3oc komisja  ↓  

Art. 13 ust. 1 1oc=  

8= 

komisja, 

Verts/ALE 

 ↓  

3oc komisja  ↓  

Art. 16 ust. 1 9 Verts/ALE  ↓  

3oc komisja  ↓  

1oc komisja  ↓  

Art. 16, po ust. 1 10 Verts/ALE  ↓  

Głosowanie: wniosek Komisji gi ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

PPE: poprawki 2 i 11 

EFDD: poprawka 2 
 

 

8. Zintegrowane statystyki rolne ***I 

Sprawozdanie: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wstępne porozumienie 

Wstępne porozumienie 57 komisja gi + 562, 49, 74 

 

 

 

9. Zgłaszanie projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w 

Unii Europejskiej ***I 

Sprawozdanie: Barbara Kappel (A8-0211/2018) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: wniosek gi + 417, 230, 33 
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Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Komisji 

 

 

 

10. Środki wzmacniania współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od 

wartości dodanej * 

Sprawozdanie: Roberts Zīle (A8-0215/2018) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie łączne 

1-9 

13-41 

komisja  +  

Art. 7 ust. 4 42 ECR  +  

10 komisja  ↓  

11 komisja  ↓  

12 komisja  ↓  

Głosowanie: wniosek Komisji gi + 568, 56, 56 

 

 

 

11. Łamanie praw rdzennej ludności na świecie 

Sprawozdanie: Francisco Assis (A8-0194/2018) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Zastępczy projekt 

rezolucji 

1 ENF  -  

Ust. 48 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 249, 263, 166 

3 +  

Ust. 52 ust. pierwotny gp   
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

tekst 
1 +  

2 -  

3 +  

Ust. 57 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 -  

2 +  

Ust. 66 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 80 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

3/ge + 373, 97, 209 

Motyw I ust. pierwotny 

tekst 

go/ge - 164, 313, 200 

Motyw J ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

Motyw S ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 -  

2 +  

Głosowanie: rezolucja komisji AFET 

(całość tekstu) 

gi + 534, 71, 73 
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Wnioski o głosowanie odrębne 

ponad 76 posłów:  motyw I 
 

 

 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ponad 76 posłów: 

motyw J 

część pierwsza „mając na uwadze, że kobiety wywodzące się z ludów tubylczych napotykają 

utrudnienia w korzystaniu z praw w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i 

seksualnego,” z wyjątkiem słów „praw w zakresie” 

część druga „praw w zakresie” 

część trzecia „m.in. w postaci braku poradnictwa w tym zakresie, braku dostępu do odpowiednich 

usług i materiałów oraz” 

część czwarta „ustawodawstwa zakazującego aborcji nawet w przypadku gwałtu,” 

część piąta „co skutkuje wysokim wskaźnikiem umieralności matek, dużą liczbą ciąż u 

nastolatek i rozprzestrzenianiem się chorób przenoszonych drogą płciową;” 

 
motyw S 

część pierwsza „mając na uwadze, że postępująca liberalizacja i deregulacja rynku spowodowała 

napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na terytoria ludów tubylczych bez 

ich uprzedniej zgody i bez rzeczywistego procesu konsultacji, a w konsekwencji – 

łamanie praw człowieka przysługujących kobietom wywodzącym się z ludów 

tubylczych;” 

część druga „mając na uwadze, że rozwoju nie można mierzyć wskaźnikami wzrostu, ale przede 

wszystkim wskaźnikami eliminowania ubóstwa i nierówności;” 

 
ust. 48 

część pierwsza „apeluje do UE, by wykonywała swoje obowiązki ekstraterytorialne w odniesieniu 

do praw człowieka” 

część druga „i postanawia zwrócić się do Komisji o opracowanie wniosków ustawodawczych i 

podjęcie współpracy z Radą Europejską w celu ustanowienia przepisów 

zapobiegających przypadkom ekstraterytorialnego łamania praw ludów tubylczych i 

społeczności lokalnych oraz karzących takie przypadki;” 

część trzecia „apeluje do UE o opracowanie jasnych zasad postępowania i ram regulacyjnych 

dotyczących ekstraterytorialnej działalności przedsiębiorstw i inwestorów 

podlegających unijnej jurysdykcji, aby podmioty te przestrzegały praw ludów 

tubylczych i społeczności lokalnych oraz by można było należycie rozliczyć te 

podmioty i nałożyć na nie sankcje, gdyby ich działalność doprowadziła do 

naruszenia wspomnianych praw; zachęca Komisję do zastanowienia się nad 

skutecznymi mechanizmami w zakresie zobowiązań dotyczących należytej 

staranności ze strony przedsiębiorstw i w trosce o to, aby importowane towary nie 

miały związku z masowym wykupem gruntów rolnych ani z poważnymi 

naruszeniami praw ludów tubylczych; wzywa ESDZ do opracowania narzędzi 

operacyjnych, dzięki którym personel delegatur UE otrzymałby wytyczne;” 

 
ust. 52 
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część pierwsza „zwraca uwagę na bezpośredni wpływ zmiany klimatu na sytuację należących do 

ludów tubylczych kobiet, które wskutek tej zmiany zmuszone są do zaprzestania 

tradycyjnych praktyk lub zostają przesiedlone, co wiąże się z ryzykiem 

doświadczenia przemocy, nadużyć i wyzysku; wzywa wszystkie państwa, w tym UE 

i jej państwa członkowskie, by uwzględniały ludność tubylczą, a w szczególności 

kobiety będące jej przedstawicielkami oraz społeczności wiejskie, w strategiach na 

rzecz walki ze zmianą klimatu, a także w opracowywaniu skutecznych strategii 

dotyczących przystosowywania się do tej zmiany i łagodzenia jej, z uwzględnieniem 

czynników uwarunkowanych płcią; domaga się, by poważnie traktować kwestię 

przymusowego wysiedlenia wynikającego z warunków klimatycznych;” 

część druga „deklaruje otwartość na debatę w sprawie opracowania przepisu dotyczącego 

migracji klimatycznej; apeluje o powołanie zespołu ekspertów, którzy 

przeanalizowaliby to zagadnienie na poziomie międzynarodowym, i domaga się, by 

kwestii migracji klimatycznej nadano znaczenie międzynarodowe;” 

część trzecia „wzywa do zacieśnienia współpracy międzynarodowej w celu zapewnienia 

odporności na zmianę klimatu;” 

 
ust. 57 

część pierwsza „podkreśla, że dwustronne umowy inwestycyjne mogą mieć negatywny wpływ na 

prawa rdzennej ludności oraz ograniczać jej udział w procesie podejmowania 

decyzji;” 

część druga „przypomina o prawie rządów do stanowienia prawa w interesie publicznym; 

przypomina również, że międzynarodowe umowy inwestycyjne muszą być zgodne z 

międzynarodowym prawem dotyczącym praw człowieka, w tym również z 

postanowieniami dotyczącymi ludów tubylczych, oraz apeluje o większą 

przejrzystość w tym względzie, zwłaszcza dzięki ustanowieniu odpowiednich 

procedur i mechanizmów konsultacyjnych we współpracy z rdzenną ludnością; 

apeluje do instytucji finansowania rozwoju, które finansują inwestycje, o 

wzmocnienie gwarancji dotyczących praw człowieka w trosce o to, aby eksploatacja 

ziemi i zasobów w krajach rozwijających się nie prowadziła do naruszania ani 

nadużywania praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem ludów tubylczych;” 

 
ust. 66 

część pierwsza „wzywa wszystkie państwa do zagwarantowania kobietom i dziewczętom 

wywodzącym się z ludów tubylczych dostępu do wysokiej jakości usług 

zdrowotnych, a także praw w tym zakresie, zwłaszcza do usług i praw w zakresie 

zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego;” 

część druga „domaga się, by Komisja i ESDZ wspierały ich dostęp do usług w zakresie zdrowia 

seksualnego i reprodukcyjnego w unijnych programach współpracy na rzecz 

rozwoju;” 

 
ust. 80 

część pierwsza „przypomina art. 208 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz zasadę 

spójności polityki na rzecz rozwoju,” 

część druga „z niepokojem zauważa, że polityka UE w dziedzinie energii, rolnictwa, handlu i 

inwestycji w sposób dowiedziony prowadzi do masowego wykupu gruntów rolnych 

w krajach trzecich, a operacje nabywania gruntów na dużą skalę mają negatywny 

wpływ na dostęp ludności tubylczej do ziemi;” 

część trzecia „ubolewa, że podczas trwającego obecnie przeglądu dyrektywy w sprawie energii ze 

źródeł odnawialnych nie udało się jeszcze wprowadzić kryteriów społecznych ani 

dotyczących zrównoważonego rozwoju, które uwzględniałyby ryzyko związane z 

masowym wykupem gruntów rolnych; przypomina, że dyrektywa ta powinna być 

spójna z międzynarodowymi standardami w zakresie prawa do ziemi;” 
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12. Dyplomacja klimatyczna 

Sprawozdanie: Arne Lietz, Jo Leinen (A8-0221/2018) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 11 1 ponad 76 

posłów 

gi + 326, 319, 23 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi ↓  

2/gi ↓  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 488, 113, 72 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

PPE: poprawka 1, ust. 1 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ponad 76 posłów: 

ust. 11 

część pierwsza „uznaje, że zmiana klimatu oznacza pogorszenie warunków, które prowadzą do 

migracji na obszarach szczególnie narażonych, i przypomina, że migracja w 

przyszłości wzrośnie, jeżeli negatywne skutki zmiany klimatu nie spotkają się z 

odpowiednią reakcją;” 

część druga „w związku z tym uważa, że należy wypracować w ramach ONZ powszechnie 

akceptowaną definicję „uchodźcy klimatycznego” w celu ustanowienia 

międzynarodowych ram prawnych dla osób przesiedlonych ze względu na skutki 

zmiany klimatu oraz w celu przyjęcia wspólnego podejścia do ochrony uchodźców 

klimatycznych; wzywa UE do czynnego udziału w dyskusji nad terminem 

„uchodźca klimatyczny”, w tym nad jego ewentualną definicją prawną na szczeblu 

międzynarodowym;” 

 


