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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. Równoważność inspekcji polowych ***I 

Sprawozdanie: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 543, 75, 45 

 

 

2. Wspólny system podatku od wartości dodanej w zakresie procedury szczególnej 

dla małych przedsiębiorstw * 

Sprawozdanie: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 618, 40, 24 

 

 

3. Decyzja wykonawcza w sprawie poddania nowych substancji psychoaktywnych N-

fenylo-N-[1-(2- fenyloetylo)piperydyn-4-ylo]cyklopropanokarboksyamidu 

(cyklopropylofentanylu) oraz 2-metoksy-N-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo) piperydyn-

4-ylo]acetamidu (metoksyacetylofentanylu) środkom kontroli * 

Sprawozdanie: Branislav Škripek (A8-0271/2018) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 635, 11, 37 

 

 

4. Uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu 

udzielenia pomocy Bułgarii, Grecji, Litwie i Polsce 

Sprawozdanie: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018) (wymagana większość głosów posłów do 
Parlamentu i 3/5 oddanych głosów) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 652, 26, 4 

 

 

5. Projekt budżetu korygującego nr 4/2018: uruchomienie środków z Funduszu 

Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Bułgarii, Grecji, Litwie i 

Polsce 
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Sprawozdanie: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 654, 26, 3 

 

 

6. Wpływ polityki spójności UE w Irlandii Północnej 

Sprawozdanie: Derek Vaughan (A8-0240/2018) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 565, 51, 65 

 

 

7. Szczególne środki dla Grecji 

Sprawozdanie: Pascal Arimont (A8-0244/2018) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 591, 71, 19 

 

 

8. Metody reintegracji pracowników na stanowiska pracy wysokiej jakości w 

następstwie urazów lub chorób 

Sprawozdanie: Jana Žitňanská (A8-0208/2018) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 626, 31, 26 
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9. Stosunki między UE i państwami trzecimi w zakresie uregulowania sektora 

finansowego i nadzoru nad nim 

Sprawozdanie: Brian Hayes (A8-0263/2018) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 564, 71, 49 

 

10. Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE 

Sprawozdanie: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 594, 58, 35 

 

11. Europejski Korpus Solidarności ***I 

Sprawozdanie: Helga Trüpel (A8-0060/2018) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wniosek o odrzucenie wniosku Komisji 

Wniosek o odrzucenie 

wniosku Komisji 

178 EFDD gi - 112, 539, 34 

Wstępne porozumienie 

Wstępne porozumienie 175 komisja gi + 519, 132, 32 

Wspólne oświadczenie 176 komisja  +  

Oświadczenie Komisji 177 komisja  +  

Projekt aktu ustawodawczego  

Całość tekstu 175OC komisja  ↓  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie łączne 

1-14 

16-59 

61 

63-72 

74-121 

123-

127 

129-

174 

komisja  ↓  

Art. 2 ust.1 akapit 4 60 komisja  ↓  

180 EFDD gi ↓  

175OC komisja  ↓  

Art. 2 ust. 1 akapit 6 62 komisja  ↓  

175OC komisja  ↓  

181 EFDD gi ↓  

Art. 3 ust. 1 73 komisja  ↓  

175OC komisja  ↓  

182 EFDD  ↓  

Art. 13 ust. 1 122 komisja  ↓  

183 EFDD gi ↓  

175OC komisja  ↓  

Art. 14 ust. 1 128 komisja  ↓  

175OC komisja  ↓  

184 EFDD  ↓  

Motyw 8 175OC komisja  ↓  

15 komisja  ↓  

179 EFDD  ↓  

Głosowanie: wniosek Komisji gi ↓  
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Wnioski o głosowanie imienne 

EFDD: poprawki 178, 180, 181, 183 
 

 

12. Program wspierania reform strukturalnych: pula środków finansowych i cel 

ogólny ***I 

Sprawozdanie: Ruža Tomašić (A8-0227/2018) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wniosek o odrzucenie wniosku Komisji 

Wniosek o odrzucenie 

wniosku Komisji 

22 = 

23 = 

24 = 

EFDD, 

ENF, 

GUE/NGL 

gi - 123, 538, 30 

Wstępne porozumienie 

Wstępne porozumienie 19 komisja gi + 489, 170, 32 

Wspólne oświadczenie 21 komisja  +  

Oświadczenie Komisji 20 komisja  +  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFDD: poprawka 22 

ENF: poprawka 23 
 

 

13. Program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej 

uzupełniający „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych 

i innowacji * 

Sprawozdanie: Rebecca Harms (A8-0258/2018) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie łączne 

1-4 

7-17 

19-34 

36 

komisja  +  

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie odrębne 

5 komisja gi + 584, 92, 15 

35s komisja go -  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Art. 3 ust. 1 40 Verts/ALE gi - 207, 476, 10 

18 komisja gi + 485, 192, 18 

Art. 3 ust. 2 lit. e) 41s Verts/ALE  -  

Art. 3 ust. 2 lit. f) 42s Verts/ALE  -  

Art. 4 ust. 1 akapit 1 

wprowadzenie 

43 Verts/ALE  -  

Art. 4 ust. 1 akapit 

pierwszy lit. a) 

44s Verts/ALE gi - 121, 536, 34 

Załącznik I akapit 4 45 Verts/ALE ge - 126, 554, 12 

Załącznik I akapit 6 

lit. e) 

46s Verts/ALE gi - 116, 551, 26 

Załącznik I akapit 6 

lit. f) 

47s Verts/ALE  -  

Załącznik I akapit 6 

lit. i) 

48s Verts/ALE gi - 135, 536, 25 

Załącznik I akapit 9 

lit. 3) akapit 3 

49s Verts/ALE gi - 125, 537, 30 

Motyw 1 37 Verts/ALE  -  

Po motywie 1 38 Verts/ALE gi - 300, 369, 22 

Motyw 2 39 Verts/ALE gi - 209, 465, 20 

Po motywie 4 50 ECR gi - 161, 506, 27 

Motyw 10 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 529, 121, 40 

Motyw 11 6 komisja ge + 536, 144, 14 

ust. pierwotny 

tekst 

gi ↓  

Głosowanie: wniosek Komisji gi + 530, 132, 34 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

Verts/ALE: poprawki 5, 18, 38, 39, 40, 44, 46, 48, 49, 50 i motywy 10 i 11 wniosku Komisji 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: poprawka 35 
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14. Środki na rzecz zapobiegania mobbingowi i molestowaniu seksualnemu w pracy, 

przestrzeni publicznej i życiu politycznym w UE, a także zwalczania tych zjawisk 

Sprawozdanie: Pina Picierno (A8-0265/2018) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 2 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 357, 319, 14 

Ust. 9 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 350, 279, 62 

Ust. 13 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi - 293, 382, 16 

Ust. 25 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 357, 320, 15 

Ust. 29 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 348, 321, 25 

Ust. 31 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 334, 317, 40 

Ust. 37 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 304, 373, 18 

Ust. 43 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 392, 243, 56 

Ust. 45 ust. pierwotny gp   
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

tekst 
1 +  

2/gi + 366, 295, 33 

Ust. 46 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 364, 297, 33 

Ust. 51 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 52 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 53 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw A ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw Y ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw AC ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 422, 222, 46 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 528, 48, 115 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ponad 76 posłów ust. 13 (część druga), 25 (część druga), 31 (część druga), 43, 45 (część druga), 46 

(część druga) 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ponad 76 posłów motyw AC, ust. 9, 43 
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Wnioski o głosowanie podzielone 

ponad 76 posłów 

motyw A 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „i wiąże się z patriarchatem” 

część druga te słowa 

 
motyw Y 

część pierwsza „mając na uwadze, że nie wszystkie parlamenty krajowe, regionalne i lokalne 

posiadają specjalne struktury i przepisy wewnętrzne, które ustanawiałyby stosowne 

kanały zapewniające możliwość bezpiecznego i poufnego składania skarg 

związanych z molestowaniem oraz ich rozpatrywania;” 

część druga „mając na uwadze, że szkolenie z problematyki molestowania seksualnego i nękania 

psychicznego powinno być obowiązkowe dla wszystkich pracowników i członków 

parlamentów, w tym Parlamentu Europejskiego;” 

 
ust. 2 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „powiązane z mającymi patriarchalny charakter 

strukturami władzy” 

część druga te słowa 

 
ust. 13 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa „ustawodawczy” 

część druga to słowo 

 
ust. 25 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „prawne” i „na wszystkich szczeblach” 

część druga te słowa 

 
ust. 29 

część pierwsza „wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia środków służących zapobieganiu 

przemocy i molestowaniu w miejscu pracy oraz zwalczaniu tych zjawisk za 

pośrednictwem strategii określających środki prewencyjne, skuteczne, przejrzyste i 

poufne procedury rozpatrywania skarg, surowe i odstraszające sankcje dla sprawców 

oraz za pośrednictwem pełnych informacji i kursów szkoleniowych mających 

zapewnić zrozumienie strategii i procedur przez pracowników oraz wsparcie 

przedsiębiorstw w opracowaniu planów działania w celu wdrożenia wszystkich tych 

środków;” 

część druga „podkreśla, że środków tych nie należy włączać do istniejących struktur, jeżeli 

struktury te zawierają już bariery związane z płcią;” 

 
ust. 31 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „obowiązkowe” i „podkreśla, że skuteczne szkolenia 

powinny być interaktywne, ciągłe, dostosowane do danego miejsca pracy i 

prowadzone przez zewnętrznych ekspertów;” 

część druga te słowa 

 
ust. 37 

część pierwsza „wzywa do szybkiego przyjęcia zmiany dyrektywy w sprawie pisemnego 

oświadczenia (dyrektywy Rady 91/533/EWG);” 

część druga „ponawia apel o opracowanie dyrektywy w sprawie godziwych warunków pracy, 

która powinna obejmować środki z zakresu zwalczania mobbingu i molestowania 

seksualnego w miejscu pracy;” 

 



P8_PV(2018)09-11(VOT)_PL.docx 11 PE 628.012 

ust. 45 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa „obowiązkowego” 

część druga to słowo 

 
ust. 46 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa „obowiązek” 

część druga to słowo 

 
ust. 51 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „patriarchalnymi relacjami władzy” 

część druga te słowa 

 
ust. 52 

część pierwsza „podkreśla, że edukacja każdego szczebla w dziedzinie równości płci stanowi 

zasadnicze narzędzie służące zapobieganiu tym formom niewłaściwego zachowania 

i eliminowaniu ich, zmianie mentalności i ograniczeniu mającej podłoże kulturowe 

tolerancji dla seksizmu i molestowania seksualnego;” 

część druga „podkreśla potrzebę wprowadzenia programów edukacyjnych i debat dotyczących 

tej tematyki w szkołach; zauważa, że te programy i debaty – organizowane we 

współpracy z odpowiednimi organizacjami pozarządowymi i organami ds. równości 

– powinny, o ile będzie to konieczne i stosowne, obejmować informacje i dyskusje 

na temat zapobiegania molestowaniu seksualnemu oraz środków zwalczania 

molestowania seksualnego, aby zwiększać świadomość praw przysługujących 

ofiarom i przypominać o powiązaniach między molestowaniem seksualnym a 

uprzedmiotowieniem kobiet;” 

 
ust. 53 

część pierwsza „wzywa państwa członkowskie do wspierania kampanii uświadamiających w 

szkołach średnich oraz do włączenia zagadnienia nękania w internecie do 

programów nauczania w szkołach i na uczelniach;” 

część druga „apeluje w szczególności o kontynuowanie skutecznej kampanii „Usunąć nękanie w 

internecie” i inicjatywy „Bezpieczniejszy internet” z myślą o zwalczaniu nękania i 

molestowania seksualnego, aby pomóc młodym ludziom, przyszłym obywatelom 

UE, zrozumieć znaczenie równości płci i szacunku dla kobiet;” 
 

 

15. Równość językowa w erze cyfrowej 

Sprawozdanie: Jill Evans (A8-0228/2018) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: rezolucja 

(całość tekstu) 

gi + 592, 45, 44 
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16. Przejrzyste i odpowiedzialne zarządzanie zasobami naturalnymi w krajach 

rozwijających się: kwestia lasów 

Sprawozdanie: Heidi Hautala (A8-0249/2018) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 11 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 367, 317, 9 

Ust. 18 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 380, 237, 73 

Ust. 42 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 44 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 54 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 379, 306, 10 

2/gi + 584, 103, 5 

Ust. 56 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 376, 314, 7 

3 +  

Ust. 58 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 64 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 389, 301, 3 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 66 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 76 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 77 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 382, 302, 7 

Ust. 80 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 312, 334, 46 

Ust. 88 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 377, 306, 13 

Ust. 91 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 647, 33, 9 

2/gi + 368, 298, 22 

3/gi + 366, 307, 19 

Ust. 92 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 650, 36, 9 

2/gi + 361, 295, 32 

Ust. 95 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 372, 309, 11 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 354, 53, 266 
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Wnioski o głosowanie imienne 

ECR: ust. 54, 56 (część druga), 91, 92 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ponad 76 posłów ust. 18, 44 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ponad 76 posłów 

ust. 11 

część pierwsza „zauważa, że przemysł lotniczy w ogromnym stopniu zależy od jednostek 

kompensacji emisji, m.in. lasów; podkreśla jednak, że kompensacja za pomocą 

lasów spotyka się z poważną krytyką, ponieważ trudno ją zmierzyć i nie da się jej 

zagwarantować;” 

część druga „uważa, że Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO) powinna 

wyłączyć kompensację za pomocą lasów z mechanizmu kompensacji i redukcji CO2 

w międzynarodowym lotnictwie cywilnym (CORSIA);” 

 
ust. 42 

część pierwsza „wzywa Komisję, aby doprowadziła to tego, że dobrowolne wytyczne w sprawie 

odpowiedzialnego zarządzania tytułami prawnymi do gruntów, łowisk i lasów 

Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa staną się wiążące 

dla planu inwestycji zewnętrznych;” 

część druga ”podkreśla, że przestrzeganie dobrowolnych wytycznych dotyczących zarządzania 

własnością wymaga skutecznego, niezależnego monitorowania i egzekwowania, w 

tym odpowiednich mechanizmów rozstrzygania sporów i składania skarg; nalega na 

włączenie norm dotyczących praw własności gruntów do opracowywania projektów, 

monitorowania oraz sporządzania rocznych sprawozdań”  

część trzecia „oraz na to, by te normy stały się wiążące dla wszystkich działań zewnętrznych UE 

finansowanych w ramach oficjalnej pomocy rozwojowej;” 

 
ust. 54 

część pierwsza „wzywa UE do wprowadzenia obowiązkowych wymogów dla sektora finansowego 

dotyczących przeprowadzenia solidnej analizy należytej staranności przy ocenie 

finansowych i niefinansowych zagrożeń środowiskowych, społecznych i związanych 

z zarządzaniem;” 

część druga „wzywa również do publicznego ujawniania procedur należytej staranności, co 

najmniej w ramach sprawozdawczości rocznej inwestorów;” 

 
ust. 56 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „obowiązkowe” i „nakładać obowiązki zachowania 

należytej staranności na podmioty działające na rynkach wyższego i niższego 

szczebla w łańcuchach dostaw towarów obciążonych ryzykiem szkodzenia lasom;” 

część druga „obowiązkowe” 

część trzecia „nakładać obowiązki zachowania należytej staranności na podmioty działające na 

rynkach wyższego i niższego szczebla w łańcuchach dostaw towarów obciążonych 

ryzykiem szkodzenia lasom;” 

 
ust. 58 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „do promowania podobnych wiążących ram prawnych 

na szczeblu międzynarodowym i” 

część druga te słowa 

 
ust. 64 
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część pierwsza „przyjmuje do wiadomości – w kontekście oleju palmowego – pozytywny wkład 

istniejących systemów certyfikacji, lecz ubolewa, że okrągły stół ds. zrównoważonej 

produkcji oleju palmowego (RSPO), indonezyjski olej palmowy ze zrównoważonej 

produkcji (ISPO), malezyjski olej palmowy ze zrównoważonej produkcji (MSPO) 

ani żaden inny uznany główny system certyfikacji nie zakazuje skutecznie swoim 

członkom przekształcania lasów deszczowych i torfowisk w plantacje palmy 

olejowej; uważa w związku z tym, że te główne systemy certyfikacji nie przynoszą 

skutecznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w procesie zakładania 

plantacji i uprawy, w związku z czym nie zapobiegły one ogromnym pożarom lasów 

i torfowisk; wzywa Komisję, aby zapewniła niezależną kontrolę i monitorowanie 

tych systemów certyfikacji, aby zagwarantować, że olej palmowy wprowadzany na 

rynek UE spełnia wszystkie niezbędne standardy i jest produkowany w sposób 

zrównoważony;” 

część druga „odnotowuje, że kwestia zrównoważonego charakteru sektora oleju palmowego nie 

może zostać rozwiązana wyłącznie dzięki środkom dobrowolnym i politycznym, 

lecz konieczne są również wiążące zasady i obowiązkowe programy certyfikacji dla 

przedsiębiorstw produkujących olej palmowy;” 

 
ust. 66 

część pierwsza „wzywa Komisję i wszystkie państwa członkowskie UE, które jeszcze tego nie 

uczyniły, do działania na rzecz ustanowienia ogólnounijnego zobowiązania do 

pozyskiwania wyłącznie certyfikowanego oleju palmowego ze zrównoważonych 

upraw do roku 2020, m.in. przez podpisanie i wdrożenie deklaracji amsterdamskiej 

pt. „Towards Eliminating Deforestation from Agricultural Commodity Chains with 

European Countries” [W kierunku zaprzestania wylesiania w ramach łańcuchów 

towarów rolnych obejmujących kraje europejskie],” 

część druga „oraz do działania na rzecz ustanowienia zobowiązania branżowego, m.in. przez 

podpisanie i wdrożenie deklaracji amsterdamskiej pt. „In Support of a Fully 

Sustainable Palm Oil Supply Chain by 2020” [Poparcie dla w pełni 

zrównoważonego łańcucha dostaw oleju palmowego do 2020 r.];” 

 
ust. 76 

część pierwsza „wzywa UE, aby wspierała inicjatywy krajów rozwijających się bogatych w zasoby 

leśne, mające na celu zrównoważenie nieskrępowanej ekspansji działalności 

rolniczej i wydobywczej, które miały w przeszłości negatywny wpływ na 

gospodarkę leśną, źródła utrzymania i integralność kulturową ludności tubylczej 

oraz szkodliwe skutki dla stabilności społecznej” 

część druga „i suwerenności żywnościowej rolników;” 

 
ust. 77 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „żadne środki publiczne pochodzące z finansowania 

działań na rzecz klimatu i finansowania rozwoju nie były wykorzystywane do 

wspierania ekspansji rolnictwa, pozyskiwania drewna na skalę przemysłową, 

górnictwa, wydobywania zasobów lub rozwoju infrastruktury na nienaruszonych 

krajobrazach leśnych,” 

część druga te słowa 

 
ust. 80 

część pierwsza „podkreśla, że walka z nielegalnym handlem międzynarodowym wymaga 

skoordynowanych i zintegrowanych działań w celu powstrzymania zniszczeń, 

wylesiania, nielegalnej eksploatacji drewna, zapobiegania przemytowi, masakrom 

oraz popytowi na produkty leśne oraz dzikie gatunki roślin i zwierząt;” 

część druga „apeluje o powołanie międzynarodowego korpusu funkcjonariuszy, którzy zapewnią 

bezpieczeństwo w strefach obszarów chronionych;” 
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ust. 88 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa „obowiązkowych” 

część druga to słowo 

 
ust. 91 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „wiążące i egzekwowalne” oraz „mechanizmu sankcji 

oraz” 

część druga „wiążące i egzekwowalne” 

część trzecia „mechanizmu sankcji oraz” 

 
ust. 92 

część pierwsza „wzywa Komisję do włączenia ambitnych zapisów dotyczących lasów do 

wszystkich umów handlowych i inwestycyjnych UE;”  

część druga „podkreśla, że zapisy te powinny być wiążące i możliwe do wyegzekwowania za 

pomocą skutecznych mechanizmów monitorowania i sankcji, które umożliwiają 

jednostkom i społecznościom, zarówno w UE, jak i poza nią, dochodzenie 

roszczeń;” 

 
ust. 95 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „w tym możliwości utworzenia mechanizmu składania 

skarg gwarantującego należyte rozpatrzenie skarg złożonych przez zainteresowane 

strony” 

część druga te słowa 
 

 


