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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. Uganda, aresztowanie posłów opozycji 

Projekty rezolucji: B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-
0378/2018 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0364/2018 

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

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0364/2018  ECR  ↓  

B8-0365/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0367/2018  S&D  ↓  

B8-0368/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0372/2018  PPE  ↓  

B8-0378/2018  ALDE  ↓  

 

 

 

2. Mjanma/Birma, w szczególności sprawa dziennikarzy Wa Lone i Kyaw Soe Oo 

Projekty rezolucji: B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-
0381/2018, B8-0382/2018 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0371/2018 

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

Ust. 10 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0371/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0374/2018  ECR  ↓  

B8-0376/2018  S&D  ↓  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

B8-0379/2018  EFDD  ↓  

B8-0380/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0381/2018  PPE  ↓  

B8-0382/2018  ALDE  ↓  

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: ust. 10 
 

Sprawy różne 

Jordi Solé (grupa Verts/ALE) jest również sygnatariuszem wspólnego projektu rezolucji RC-B8-

0371/2018. 
 

 

3. Kambodża, w szczególności sprawa Kem Sokhy 

Projekty rezolucji: B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-
0377/2018 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0366/2018 

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

Po ust. 9 1 GUE/NGL  -  

Po ust. 10 2 GUE/NGL  -  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0366/2018  ECR  ↓  

B8-0369/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0370/2018  S&D  ↓  

B8-0373/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0375/2018  PPE  ↓  

B8-0377/2018  ALDE  ↓  

 

Sprawy różne 
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Jordi Solé (grupa Verts/ALE) jest również sygnatariuszem wspólnego projektu rezolucji RC-B8-

0366/2018. 
 

 

4. Porozumienie o współpracy między Eurojustem a Albanią * 

Sprawozdanie: Laura Ferrara (A8-0275/2018) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 541, 21, 17 

 

 

5. Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez 

unijne instytucje, organy i jednostki organizacyjne oraz swobodny przepływ takich 

danych ***I 

Sprawozdanie: Cornelia Ernst (A8-0313/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wstępne porozumienie 

Wstępne porozumienie 118 komisja gi + 527, 51, 27 

Oświadczenia Komisji 119 komisja  +  

 

 

 

6. Jednolity portal cyfrowy ***I 

Sprawozdanie: Marlene Mizzi (A8-0054/2018) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wniosek o odrzucenie wniosku Komisji 

Wniosek o odrzucenie 

wniosku Komisji 

174 EFDD gi - 55, 534, 18 

Wstępne porozumienie 

Wstępne porozumienie 173 komisja gi + 539, 61, 17 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFDD: poprawka 174 
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7. Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas 

przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z 

tego wymogu (Kosowo) ***I 

Sprawozdanie: Tanja Fajon (A8-0261/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: decyzja o 

przystąpieniu do 

negocjacji 

międzyinstytucjonalny

ch 

gi + 420, 186, 22 

 

 

 

8. Pożary w Mati, region Attyka w Grecji, w lipcu 2018 r.: reakcja UE 

Projekty rezolucji: B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018, B8-
0394/2018 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0388/2018 

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

Po ust. 3 4 ENF gi - 77, 539, 14 

5 GUE/NGL gi - 177, 311, 137 

Motyw C ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi - 289, 329, 14 

Po motywie C 1 ENF gi - 82, 540, 9 

2 ENF gi - 80, 544, 10 

7 Verts/ALE ge + 354, 277, 3 

Po motywie D 3 ENF gi - 77, 543, 16 

6 GUE/NGL gi - 183, 309, 135 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0388/2018  ECR  ↓  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

B8-0390/2018  ALDE  ↓  

B8-0391/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0392/2018  S&D  ↓  

B8-0393/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0394/2018  PPE  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ENF: poprawki 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Verts/ALE: motyw C (część druga) 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

Verts/ALE: 

motyw C 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „oraz że” i „a przy tym są do pewnego stopnia zarówno 

nieprzewidywalne, jak i nieuniknione”; 

część druga te słowa 
 

 

9. Groźba zniszczenia Chan el Ahmar oraz innych osad beduińskich 

Projekty rezolucji: B8-0383/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018, B8-
0389/2018 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0384/2018 

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

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) ge + 320, 277, 34 

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0383/2018  PPE  ↓  

B8-0384/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0385/2018  ALDE  ↓  

B8-0386/2018  ECR  ↓  

B8-0387/2018  S&D  ↓  

B8-0389/2018  GUE/NGL  ↓  
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Sprawy różne 

Jordi Solé (grupa Verts/ALE) jest również sygnatariuszem wspólnego projektu rezolucji RC-B8-

0384/2018. 
 

 

10. Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu 

zamkniętym 

Sprawozdanie: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 18 1 ENF  -  

Ust. 20 2 ENF gi - 76, 544, 5 

Ust. 33 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 -  

Motyw P 3 EFDD  -  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 597, 15, 25 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ENF: poprawka 2 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

Verts/ALE: 

ust. 33 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „narzędzi połowowych i” i „aby odpady zbierane 

podczas działań porządkowych nie były objęte żadnym systemem zwracania 

kosztów, a rybacy nie byli” 

część druga „narzędzi połowowych i” 

część trzecia „aby odpady zbierane podczas działań porządkowych nie były objęte żadnym 

systemem zwracania kosztów, a rybacy nie byli” 
 

 

11. Warianty podejścia do interakcji między przepisami w zakresie chemikaliów, 

produktów i odpadów 

Projekt rezolucji: B8-0363/2018 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

projekt rezolucji B8-0363/2018 

(komisja ENVI) 

Ust. 12 1 Verts/ALE ge + 414, 213, 8 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

 

 

 

12. Europejski plan działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na 

środki przeciwdrobnoustrojowe 

Sprawozdanie: Karin Kadenbach (A8-0257/2018) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 63 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 367, 250, 16 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 589, 12, 36 

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ponad 76 posłów ust. 63 
 

 

13. Europa w ruchu – program działań dotyczący przyszłości mobilności w UE 

Sprawozdanie: István Ujhelyi (A8-0241/2018) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: rezolucja 

(całość tekstu) 

gi + 525, 32, 78 

 

 

 

 

14. Wykonanie rozporządzenia w sprawie środków ochrony roślin 

Sprawozdanie: Pavel Poc (A8-0268/2018) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 5 ust. pierwotny gp   



P8_PV(2018)09-13(VOT)_PL.docx 9 PE 628.014 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

tekst 
1 +  

2 +  

3/ge + 312, 300, 24 

Po ust. 7 2 GUE/NGL gi + 360, 243, 26 

Ust. 8 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Ust. 16 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 293, 329, 2 

Ust. 29 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 186, 443, 2 

Ust. 32 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/ge + 317, 282, 26 

2/gi - 190, 415, 16 

3/ge + 324, 263, 44 

Po ust. 34 1 PPE gp   

1 +  

2 +  

Po ust. 36 3 GUE/NGL gi + 317, 294, 20 

4 GUE/NGL gi + 311, 289, 31 

Po ust. 39 5 GUE/NGL gi - 97, 440, 94 

Ust. 42 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi - 210, 399, 22 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Motyw A ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Motyw C ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw J ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 529, 34, 63 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL: poprawki 2, 3, 4, 5 

Verts/ALE: ust. 32 (część druga), 42 (część druga) 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

ust. 8 

część pierwsza „przypomina, że zasada ostrożności jest ogólną unijną zasadą, która została 

określona w art. 191 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i która ma na celu 

zagwarantowanie wysokiego poziomu ochrony środowiska dzięki podejmowaniu 

decyzji zapobiegawczych” 

część druga „w przypadku zagrożenia; ponownie stwierdza, że ta zasada ostrożności 

najwyraźniej nie jest stosowana w ogólnych ramach analizy ryzyka w odniesieniu do 

pestycydów”; 

 
motyw A 

część pierwsza „mając na uwadze, że ocena wykonania rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 

(zwanego dalej „rozporządzeniem”) wykazała, że” 

część druga „że cele ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska nie są w pełni 

realizowane oraz” 

część trzecia „że można by wprowadzić ulepszenia, aby osiągnąć wszystkie cele rozporządzenia”; 

 
motyw C 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „nie okazało się zadowalające oraz że” 

część druga te słowa 

 
motyw J 
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część pierwsza „mając na uwadze, że stwierdzono, iż działania właściwych organów krajowych to 

jeden z głównych czynników wpływających na ocenę substancji czynnych; mając na 

uwadze, że istnieją znaczne różnice między państwami członkowskimi pod 

względem dostępności wiedzy specjalistycznej i personelu; mając na uwadze, że 

rozporządzenie i uzupełniające je wymogi prawne nie są jednolicie wykonywane w 

państwach członkowskich” 

część druga „co niesie ze sobą poważne konsekwencje dla zdrowia i środowiska”; 

 

GUE/NGL: 

poprawka 1 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa: „ściśle określonymi” 

część druga to słowo 

 

Verts/ALE: 

ust. 16 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „w związku z tym przyjmuje z zadowoleniem fakt, że 

w przeprowadzanej ocenie REFIT przepisów ogólnych prawa żywnościowego 

Komisja doszła do wniosku, że EFSA wykazuje się dużą przejrzystością i dzieli się 

danymi w granicach ścisłych zasad dotyczących poufności określonych przez 

współprawodawców”; 

część druga te słowa 

 
ust. 29 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa: „zawsze” 

część druga to słowo 

 
ust. 32 

część pierwsza „wyraża zaniepokojenie z powodu niewielkiej liczby nowo zatwierdzonych 

substancji” 

część druga „podczas gdy inne substancje są wycofywane z rynku”; 

część trzecia „podkreśla znaczenie odpowiedniego zestawu narzędzi w zakresie środków ochrony 

roślin dla rolników, aby zabezpieczyć dostawy żywności w UE”; 

 
ust. 42 

część pierwsza „przyjmuje z zadowoleniem interpretację zasady ostrożności stosowaną przez 

Komisję wyrażoną w ocenie REFIT przepisów ogólnych prawa żywnościowego, 

zgodnie z którą zasada ostrożności nie stanowi alternatywy dla podejścia do 

zarządzania ryzykiem, lecz raczej szczególną formę zarządzania ryzykiem; 

przypomina, że pogląd ten poparł w swoich orzeczeniach także Sąd Unii 

Europejskiej”; 

część druga „wzywa Komisję do dokonania oceny, czy w związku z tym kryteria progowe 

określone w rozporządzeniu (WE) nr 1107/2009 właściwie spełniają swoje zadanie”; 

 

S&D, Verts/ALE: 

ust. 5 

część pierwsza „jest zaniepokojony faktem, że rozporządzenie nie zostało skutecznie wdrożone” 

część druga „co powoduje, że w praktyce jego cele dotyczące produkcji rolnej i innowacji nie są 

osiągane”; 

część trzecia „podkreśla fakt, że częściowo z powodu niskiego stopnia innowacyjności spada 

liczba substancji czynnych stosowanych w pestycydach”; 
 

 

15. Podwójne normy jakości produktów na jednolitym rynku 
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Sprawozdanie: Olga Sehnalová (A8-0267/2018) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 22 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Po ust. 33 1 ponad 76 

posłów 

gi + 305, 279, 20 

Ust. 37 ust. pierwotny 

tekst 

gi - 248, 340, 4 

Ust. 42 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 347, 223, 36 

Motyw E ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 310, 279, 4 

Motyw O ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw Q ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 366, 188, 23 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 464, 69, 17 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

S&D, Verts/ALE:   poprawka 1, ust. 37, 42, motyw E (część druga) 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ponad 76 posłów ust. 37, 42, motyw Q 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ponad 76 posłów 

ust. 22 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „w celu rozwiązania problemu mylenia marek 

własnych i produktów markowych”; 

część druga te słowa 

 
motyw E 
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część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „we wszelkich okolicznościach” i „mając na uwadze, 

że zgodnie z ustaleniami Komisji wprowadzenie danej praktyki, w stosownych 

przypadkach, do załącznika I tej dyrektywy prowadzi do większej pewności prawa i 

tym samym bardziej uczciwej konkurencji między producentami na rynku”; 

część druga te słowa 

 
motyw O 

część pierwsza „mając na uwadze, że wszyscy konsumenci w UE mają te same prawa, a analizy 

pokazują, że niektórzy producenci i wytwórcy sprzedają produkty o różnych 

normach jakości pod tą samą marką i o zwodniczo identycznym wyglądzie, przy 

czym niektóre produkty w niektórych krajach zawierają mniej głównego składnika 

lub składniki niższej jakości zastępują składniki wyższej jakości; mając na uwadze, 

że problem ten jest powszechniejszy w państwach członkowskich, które przystąpiły 

do UE od 2004 r.”; 

część druga „mając na uwadze, że analizy wykazały przypadki sprzedaży tych samych 

produktów lub produktów o zwodniczo identycznym wyglądzie i niższej jakości lub 

o innym smaku, konsystencji lub innych właściwościach sensorycznych po cenach 

znacznie różniących się w zależności od kraju; mając na uwadze, że wprawdzie nie 

narusza to zasad gospodarki wolnorynkowej ani obowiązujących przepisów 

dotyczących etykietowania lub innych przepisów prawa żywnościowego, stanowi 

jednak nadużycie tożsamości marki i tym samym utrudnia stosowanie zasady 

równego traktowania wszystkich konsumentów”; 

 


