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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. Przywóz dóbr kultury ***I 

Sprawozdanie: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 513, 57, 33 

 

 
 

2. Ochrona interesów finansowych UE – Odzyskiwanie środków pieniężnych i 

aktywów od państw trzecich w przypadkach nadużyć finansowych 

Sprawozdanie: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 502, 70, 45 

 

 

 

3. Nieuczciwe praktyki handlowe w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu 

dostaw żywności ***I 

Sprawozdanie: Paolo De Castro (A8-0309/2018) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: decyzja o 

przystąpieniu do 

negocjacji 

międzyinstytucjonalny

ch 

gi + 428, 170, 18 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

S&D  
 

Różne 

Wniosek o głosowanie zgodnie z art. 69c Regulaminu złożony przez grupę Verts/ALE i 

następujących posłów: 

Caspary, Mann, Gräßle, Collin-Langen, Radtke, Langen, Ferber, Kuhn, Florenz, Zeller, Schwab, 

Voss, Koch, Brok, Gieseke, Gehrold, Verheyen, Liese, Wieland, Gahler, Müller, Huitema, van 

Baalen, Nagtegaal, Klinz, Selimovic, McAllister, Ehler, Schulze, Winkler Iuliu, Hirsch, Meissner, 

Gericke, Quisthoudt-Rowohl, Štefanec, Corazza Bildt, Niedermayer, Virkkunen, Winkler 

Hermann, Mureşan, Kariņš, Sommer, Girling, Ashworth, Fjellner, Sellström, Hökmark i Lange. 

Tom Vandenkendelaere wycofał swój podpis pod wnioskiem. 
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4. Wydawanie pozwoleń dla weterynaryjnych produktów leczniczych i nadzór nad 

nimi ***I 

Sprawozdanie: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wstępne porozumienie 

Wstępne porozumienie 36 komisja gi + 563, 48, 10 

 

 

 

 

5. Weterynaryjne produkty lecznicze ***I 

Sprawozdanie: Françoise Grossetête (A8-0046/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wstępne porozumienie 

Wstępne porozumienie 324 komisja gi + 583, 16, 20 

 

 

 

 

6. Wytwarzanie, wprowadzanie na rynek i stosowanie paszy leczniczej ***I 

Sprawozdanie: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wstępne porozumienie 

Wstępne porozumienie 94 komisja gi + 583, 31, 6 
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7. Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy 

ciężarowe ***I 

Sprawozdanie: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wniosek o odrzucenie wniosku Komisji 

Wniosek o odrzucenie 

wniosku Komisji 

132 EFDD  -  

Projekt aktu prawnego 

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie łączne 

1-4 

6-7 

10 

12-15 

17-18 

20-25 

27-29 

31 

33-35 

37-41 

43 

48 

50-51 

53-59 

61-62 

65-68 

70 

75-77 

79-80 

82 

84-86 

93 

96-97 

99-110 

115-

123 

125-

130 

komisja  +  

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie odrębne 

9 komisja go/ge - 303, 307, 11 

11 komisja go/ge + 325, 285, 7 

19 komisja go/ge - 268, 331, 8 

26 komisja go -  

32 komisja go/ge + 304, 303, 9 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

44 komisja go/ge + 329, 284, 4 

45 komisja go/ge - 299, 304, 7 

46 komisja gp   

1 +  

2/ge - 269, 340, 10 

52 komisja go +  

69 komisja go +  

81 komisja go/ge + 315, 297, 6 

92 komisja go/ge + 318, 271, 23 

Art. 1 akapit 1pkt 1 

dyrektywa 

1999/62/WE 

tytuł 

133 Verts/ALE  -  

150 ENF gi - 132, 479, 7 

Art. 1 akapit 1 pkt 2 

dyrektywa 

1999/62/WE 

art. 1 po ust. 3 

172 ponad 38 

posłów 

gi - 233, 374, 11 

16, 124 komisja  +  

Art. 1 akapit 1 pkt 2 

dyrektywa 

1999/62/WE 

art. 2 akapit 1 pkt 2 po 

lit. c 

134 Verts/ALE ge - 301, 307, 9 

Art. 1 akapit 1 pkt 2 

dyrektywa 

1999/62/WE 

art. 2 akapit 1 pkt 6 

42 komisja  +  

151 ENF gi ↓  

Art. 1 akapit 1 pkt 2 

dyrektywa 

1999/62/WE 

art. 2 ust.1 pkt 8 

135 Verts/ALE gi - 244, 361, 13 

Art. 1 akapit 1 pkt 2 

dyrektywa 

1999/62/WE 

art. 2 akapit 1 po pkt 

12 

136 Verts/ALE  -  

137 Verts/ALE gi - 233, 361, 26 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Art. 1 akapit 1 pkt 2 

dyrektywa 

1999/62/WE 

art. 2 ust. 1 pkt 15 

152 ENF gi - 108, 495, 12 

Art. 1 akapit 1 pkt 2 

dyrektywa 

1999/62/WE 

art. 2 ust. 1 pkt 16 

153 ENF gi - 85, 500, 30 

Art. 1 akapit 1 pkt 2 

dyrektywa 

1999/62/WE 

art. 2 akapit 1 pkt 18 

154s ENF  -  

Art. 1 akapit 1 pkt 2 

dyrektywa 

1999/62/WE 

art. 2 akapit 1 pkt 19 

155s ENF  -  

47 komisja  +  

Art. 1 akapit 1 pkt 2 

dyrektywa 

1999/62/WE 

art. 2 akapit 1 pkt 20 

156s ENF  -  

Art. 1 akapit 1 pkt 2 

dyrektywa 

1999/62/WE 

art. 2 akapit 1 pkt 21 

157s ENF  -  

Art. 1 akapit 1 pkt 2 

dyrektywa 

1999/62/WE 

art. 2 akapit 1 pkt 22 

158s ENF  -  

49 komisja  +  

Art. 1 akapit 1 pkt 2 

dyrektywa 

1999/62/WE 

art. 2 akapit 1 pkt 24 

159 ENF gi - 86, 500, 28 

Art. 1 akapit 1 pkt 3 

dyrektywa 

1999/62/WE 

art. 7 ust. 7 

160s ENF  -  

60 komisja gi - 293, 299, 28 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Art. 1 akapit 1 pkt 4 161s ENF gi - 100, 512, 7 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

dyrektywa 

1999/62/WE 

art. 7a ust. 3 

63 komisja  +  

Art. 1 akapit 1 pkt 4 

dyrektywa 

1999/62/WE 

art. 7a ust. 4 

162s ENF  -  

64 komisja  +  

Art. 1 akapit 1 pkt 5 

dyrektywa 

1999/62/WE 

art. 7c ust. 3 

138s Verts/ALE  -  

Art. 1 akapit 1 pkt 6 

dyrektywa 

1999/62/WE 

art. 7da 

163s ENF gi - 143, 456, 10 

71 komisja ge - 278, 327, 11 

72 komisja  +  

73 komisja ge - 303, 304, 4 

74 komisja  -  

Art. 1 akapit 1 pkt 7 

dyrektywa 

1999/62/WE 

art. 7f ust. 1a 

78s= 

164s= 

komisja 

ENF 

 +  

Art. 1 akapit 1 pkt 7 

dyrektywa 

1999/62/WE 

art. 7g ust. 4 akapit 1 

139 Verts/ALE  -  

83 komisja  +  

Art. 1 akapit 1 pkt 7 

dyrektywa 

1999/62/WE 

art. 7g ust. 4 po 

akapicie 2 

140 Verts/ALE gi - 227, 362, 25 

Art. 1 akapit 1 pkt 8 

dyrektywa 

1999/62/WE 

art. 7 ga 

165s ENF gi - 110, 486, 7 

87, 88, 

89, 90, 

91 

komisja  +  

Art. 1 akapit 1 pkt 10 

dyrektywa 

1999/62/WE 

art. 7i ust. 2 lit. b) i c) 

oraz ust. 3 

141s Verts/ALE  -  

94, 95, 

98 

komisja  +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Art. 1 akapit 1 pkt 11 

dyrektywa 

1999/62/WE 

art. 7j ust. 4 pierwsze 

zdanie 

166s ENF gi - 120, 486, 5 

Art. 1 akapit 1 pkt 14 

lit. b) 

dyrektywa 

1999/62/WE 

art. 9 ust. 3 

167s ENF  -  

111, 

112, 

113, 

114 

komisja ge + 343, 253, 11 

Art. 1 akapit 1 pkt 18 

dyrektywa 

1999/62/WE 

art. 11 ust. 2 lit. e) 

168s ENF  -  

Art. 1 akapit 1 pkt 18 

dyrektywa 

1999/62/WE 

art. 11 ust. 2 lit. i) 

169s ENF  -  

Art. 1 akapit 1 pkt 18 

dyrektywa 

1999/62/WE 

art. 11 ust. 3 lit. c) 

170s ENF  -  

Załącznik I pkt 2 

dyrektywa 

1999/62/WE 

załącznik V 

171s ENF gi - 136, 441, 10 

131 komisja  +  

Motyw 2 142 ENF gi - 92, 488, 24 

Motyw 3 143s ENF gi - 121, 473, 7 

5 komisja gp   

1 +  

2/ge - 285, 314, 5 

Motyw 4 144s ENF gi - 105, 489, 6 

8 komisja  +  

Motyw 11 145s ENF  -  

Motyw 13 146s ENF gi - 129, 472, 5 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

30 komisja ge + 378, 222, 5 

Motyw 14 147s ENF  -  

Motyw 19 36 komisja  +  

148 ENF gi ↓  

Motyw 20 149s ENF  -  

Głosowanie: wniosek Komisji gi + 398, 179, 32 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

Verts/ALE: poprawki 135, 137 140 

ENF: poprawki 142, 143, 144, 146, 148, 150, 151, 152, 153, 159, 161, 163, 165, 166, 171 

PPE poprawka 172 

S&D: poprawka 60 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: poprawki 9, 11, 19, 26, 30, 32, 44, 45, 52, 71, 72, 73, 74, 81, 92 

S&D: poprawki 60, 69 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

poprawka 5 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „i motocykle” 

część druga te słowa 

 
poprawka 46 

część pierwsza „»pojazd lekki« oznacza lekki pojazd użytkowy, samochód osobowy” 

część druga „lub motocykl” 

 
art. 1 akapit 1 pkt 3 dyrektywa 1999/62/WE art. 7 ust. 7 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „Opłaty za korzystanie z infrastruktury wprowadzone 

przed tą datą znosi się do dnia 31 grudnia 2027 r.” 

część druga te słowa 
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8. Promowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu 

drogowego ***I 

Sprawozdanie: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie łączne 

1-3 

6-14 

16-39 

41-48 

50-52 

54-59 

62-71 

73-74 

86 

komisja  +  

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie odrębne 

4 komisja go +  

5 komisja go/ge + 312, 261, 23 

40 komisja gi + 439, 146, 9 

49 komisja go +  

53 komisja gi + 439, 147, 8 

60 komisja gi + 434, 142, 8 

61 komisja gi + 478, 96, 12 

72 komisja go/ge + 309, 264, 21 

Art. 1 akapit 1 pkt 5 

dyrektywa 

2009/33/WE 

art. 5 po ust. 1 

82 PPE gi - 284, 303, 8 

Art. 1 akapit 1 pkt 5 

dyrektywa 

2009/33/WE 

art. 5 po ust. 2 

80 ECR gi - 252, 336, 5 

Art. 1 akapit 1 pkt 9 

lit. b) 

dyrektywa 

2009/33/WE 

art. 10 po ust. 5 

77 S&D ge - 282, 302, 6 

Załącznik I do 78 Verts/ALE gi - 286, 290, 14 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

dyrektywy 

2009/33/WE 

Załącznik, tabela 4 i 

notatka na dole strony 

- 1 [cele] 

75cp komisja  +  

Załącznik I do 

dyrektywy 

2009/33/WE 

Załącznik, tabela 4, 

notatka na dole strony 

1 

85 PPE  +  

75cp komisja  ↓  

Załącznik I dyrektywa 

2009/33/WE 

załącznik tabela 5 

79 Verts/ALE gi + 301, 269, 18 

76 komisja  ↓  

Motyw 9 83 PPE ge - 232, 354, 8 

ust. pierwotny 

tekst 

gi + 320, 264, 6 

Motyw 10 84 PPE  -  

15 komisja ge + 312, 265, 9 

Głosowanie: wniosek Komisji gi + 400, 76, 112 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

PPE: poprawka 82 

Verts/ALE: poprawki 40, 53, 60, 61, 78, 79, 80 

ENF: motyw 9 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: poprawki 4, 5, 15, 72 

Verts/ALE: poprawki 40, 53, 60, 61 

EFDD: poprawka 49 
 

Różne 

Poprawka 81 została anulowana. 

Erratum (poprawka 86): wszystkie wersje językowe 
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9. Wieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach 

z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada ***I 

Sprawozdanie: Alain Cadec (A8-0310/2018) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie łączne 

1-6 

8-15 

17 

19-20 

24 

29-41 

43 

45-48 

52-56 

58-60 

64-67 

69-75 

78-84 

86 

88 

komisja  +  

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie odrębne 

7 komisja gp   

1 +  

2/ge - 245, 294, 35 

16 komisja go/ge + 417, 103, 51 

18 komisja gp   

1 +  

2 +  

21 komisja go/ge - 201, 359, 5 

22 komisja go +  

23 komisja gp   

1 +  

2/ge - 231, 325, 8 

26 komisja go +  

27 komisja go +  

28 komisja go +  



P8_PV(2018)10-25(VOT)_PL.docx 13 PE 629.327 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

44 komisja gp   

1 +  

2 +  

3/ge - 240, 312, 7 

51 komisja go +  

57 komisja go -  

61 komisja go/ge + 429, 106, 28 

63 komisja gi - 228, 301, 25 

68 komisja go/ge + 349, 185, 19 

76 komisja go +  

85 komisja go +  

87 komisja go/ge - 247, 273, 30 

89 komisja go -  

Art. 1 ust. 1 pkt 4 97s ponad 38 

posłów 

 -  

25 komisja  +  

Art. 1 ust. 1 pkt 17 98 ponad 38 

posłów 

 -  

Art. 2 ust. 1 po pkt 9 91 Verts/ALE ge + 318, 231, 9 

42 komisja  ↓  

Art. 4 ust. 5 

wprowadzenie 

ust. pierwotny 

tekst 

gi + 433, 91, 26 

Art. 4 ust. 5 lit. a) 49 komisja gp   

1/gi + 417, 122, 8 

2/gi + 362, 167, 6 

ust. pierwotny 

tekst 

gi ↓  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Art. 4 ust. 5 lit. b) ust. pierwotny 

tekst 

gi + 272, 233, 42 

Art. 4 ust. 5 lit. c) 50 komisja go +  

ust. pierwotny 

tekst 

gi ↓  

Art. 7 po ust. 2 96 GUE/NGL gi ↓  

Art. 9 ust. 3 92 Verts/ALE  -  

62 komisja  +  

Art. 12 ust. 1 93 Verts/ALE  -  

Art. 13 po ust. 2 90 ALDE  +  

Art. 14 ust. 1 77 komisja go -  

94 Verts/ALE  -  

Po motywie 16 95 GUE/NGL gi - 161, 370, 26 

Głosowanie: wniosek Komisji gi + 437, 103, 11 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL: poprawki 49, 63, 95, 96; art. 4; ust. 5 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ponad 38 posłów poprawki 16, 25, 61 

ALDE: poprawki 21, 57, 63, 89 

Verts/ALE: poprawki 26, 27, 28, 57, 63, 50, 51, 68, 85, 87 

GUE/NGL: poprawki 23, 49, 51, 57, 63, 77; art. 4; ust. 5 

S&D: poprawki 21, 22, 50, 57, 63, 76, 77, 85, 87, 89 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

Verts/ALE: 

poprawka 7 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa: „w szczególności” 

część druga te słowa 

 
poprawka 18 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „Należy również wyjaśnić, że obowiązek wyładunku 

nie ma zastosowania do połowów rekreacyjnych.” 

część druga te słowa 

 

S&D: 

poprawka 23 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „przez siedem lat” 

część druga te słowa 
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ALDE, Verts/ALE: 

poprawka 44 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „w tym przez stosowanie innowacyjnych selektywnych 

narzędzi i technik połowowych” i „w największym możliwym zakresie” 

część druga „w tym przez stosowanie innowacyjnych selektywnych narzędzi i technik 

połowowych”  

część trzecia „w największym możliwym zakresie ” 

 
poprawka 49 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „w szczególności w celu zmniejszenia ograniczeń 

społeczno-ekonomicznych nakładanych na rybołówstwo” 

część druga te słowa 
 

 

10. Siedziba Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego ***I 

Sprawozdanie: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0153/2018) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wstępne porozumienie 

Wstępne porozumienie 2 komisja gi + 462, 48, 40 

Oświadczenie Rady 3 komisja  +  

 

 

 

11. Siedziba Europejskiej Agencji Leków ***I 

Sprawozdanie: Giovanni La Via (A8-0063/2018) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wstępne porozumienie 

Wstępne porozumienie 16 komisja gi + 425, 71, 56 

Oświadczenie Rady 17 komisja  +  
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12. Fala przemocy neofaszystowskiej w Europie 

Projekty rezolucji: B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0481/2018 

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

Ust. 12 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 481, 30, 22 

Ust. 17 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 405, 76, 47 

Ust. 18 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 25 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw E ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw G ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Motyw L ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw M ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw N ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw O ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 310, 159, 46 

Motyw P ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw Q ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 275, 195, 47 

Po motywie Q 1 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi + 216, 206, 52 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi + 233, 224, 62 

3 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi + 247, 221, 49 

4 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi + 238, 208, 56 

5 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi + 248, 211, 53 

6 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi + 246, 208, 47 

7 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi + 249, 213, 52 

8 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi + 246, 202, 51 

9 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi + 231, 208, 67 

10 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi + 223, 206, 65 

11 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi + 253, 209, 51 

12 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi + 247, 206, 53 

13 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi + 249, 209, 52 

14 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi - 230, 232, 32 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

15 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi - 225, 232, 39 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 355, 90, 39 

Projekt rezolucji B8-0481/2018  

(PPE) 

Ust. 3 17 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

Po ust. 3 18 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

19 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

20 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

21 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

22 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

23 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

24 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

Po ust. 9 25 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

26 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 11 27 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

Po ust. 11 28 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

Po ust. 16 29 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

30 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

Po motywie D 1 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

Po motywie J 2 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

3 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

4 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

5 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

6 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

7 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

8 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

9 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

10 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

11 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

12 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

13 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

14 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

15 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

16 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi ↓  

Projekt rezolucji B8-0482/2018 

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

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi ↓  

Projekt rezolucji B8-0483/2018  

(ALDE) 

Ust. 3 14 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

Po ust. 3 15 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

16 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

17 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

18 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

19 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

20 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

21 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

Po ust. 9 22 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

23 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

Ust. 15 24 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

Po ust. 15 25 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

Motyw K 1 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

Po motywie K 2 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

Motyw N 3 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

Po motywie N 4 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

5 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

6 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

7 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

8 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

Po motywie P 9 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

10 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

11 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

12 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

13 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi ↓  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0486/2018  ECR  ↓  

B8-0488/2018  ENF  ↓  

 

RC-B8-0481/2018  

Wnioski o głosowanie imienne 

S&D: poprawki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, głosowanie końcowe 

ECR: ust. 12, 17, głosowanie końcowe 

PPE: głosowanie końcowe 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 
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ECR: ust. 12, 17, 18, 25, motywy E, M 

PPE: motywy L, M, N, O, P, Q 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

motyw G 

część pierwsza „mając na uwadze, że według sprawozdania Europolu podczas obchodów 

upamiętnienia ataków w Brukseli z 2016, które to obchody odbyły się w dniu 22 

marca 2017 r., komisarz ds. unii bezpieczeństwa Julian King podkreślił rosnące 

zagrożenie ze strony prawicowego brutalnego ekstremizmu oraz stwierdził, że 

zgodnie z jego wiedzą każde państwo członkowskie UE jest w jakimś stopniu 

dotknięte tym problemem” 

część druga „oraz wyszczególnił ataki w Norwegii z 2011 r., zabójstwo brytyjskiej posłanki Jo 

Cox oraz ataki na ośrodki dla uchodźców i meczety w całej Europie, by podkreślić, 

że ostrzega przed „rzadziej zgłaszanymi” zagrożeniami dla bezpieczeństwa” 

część trzecia „mając na uwadze, że grupy neofaszystowskie i neonazistowskie przyjmują różne 

formy; mając na uwadze, że większość tych ugrupowań wyklucza pewne osoby lub 

grupy ze społeczeństwa; mając na uwadze, że organizacje te często używają 

agresywnego języka w stosunku do grup mniejszości, a działanie takie próbują 

uzasadniać, powołując się na zasadę wolności słowa; mając na uwadze, że prawo do 

wolności słowa nie ma charakteru absolutnego;” 
 

Wnioski o głosowanie imienne 

B8-0481/2018  

 

S&D: poprawki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, głosowanie końcowe 
 

B8-0482/2018  

 

S&D: głosowanie końcowe 
 

B8-0483/2018  

 

S&D: poprawki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, głosowanie końcowe 

Różne 

Paloma López Bermejo i Marina Albiol Guzmán (grupa GUE/NGL) są również sygnatariuszkami 

wspólnego projektu rezolucji RC-B8-0481/2018. 

Bodil Valero i Jordi Solé (grupa Verts/ALE) są również sygnatariuszami wspólnego projektu 

rezolucji RC-B8-0481/2018. 

Kateřina Konečná (grupa GUE/NGL) jest również sygnatariuszką poprawek 8-15. 

Jordi Solé (grupa Verts/ALE) jest również sygnatariuszem poprawek 1-15. 
 

 

 

13. Dobrostan zwierząt, stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływ 

przemysłowego chowu brojlerów na środowisko 

Projekty rezolucji: B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018, B8-0489/2018 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0484/2018 

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

Po ust. 5 13 ENF gi - 44, 376, 10 

Ust. 14 2 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

gi - 131, 316, 3 

Po ust. 14 14 ENF  -  

Ust. 15 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 423, 25, 0 

Po ust. 15 3 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

gi - 141, 291, 18 

Ust. 16 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 427, 16, 1 

Po ust. 16 4 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

gi - 156, 280, 3 

Ust. 17 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 397, 32, 9 

Po umocowaniu 11 5 ENF  -  

6 ENF  -  

Motyw A 7 ENF  -  

Motyw E 8 ENF  -  

Po motywie E 9 ENF  -  

10 ENF  -  

11 ENF gi - 58, 366, 10 

Po motywie G 12 ENF  -  

Po motywie L 1 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

 -  

ust. pierwotny 

tekst 

gi + 411, 7, 15 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 409, 19, 2 

Projekty rezolucji grup politycznych 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

B8-0484/2018  GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D, EFDD 

 ↓  

B8-0485/2018  PPE  ↓  

B8-0487/2018  ECR  ↓  

B8-0489/2018  ALDE  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ENF: poprawki 11, 13, ust. 15, 16, 17, motyw L 

GUE/NGL: poprawki 2, 3, 4, głosowanie końcowe 

 

Różne 

Pavel Poc i Maria Noichl (grupa S&D) są również sygnatariuszami wspólnego projektu rezolucji RC-

B8-0484/2018. 

Isabella Adinolfi (grupa EFDD) jest również sygnatariuszką wspólnego projektu rezolucji  RC-B8-

0484/2018. 
 

 

14. Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2018 r. w Katowicach, Polska 

(COP24) 

Projekt rezolucji: B8-0477/2018 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-0477/2018 

(komisja ENVI) 

Ust. 6 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 9 2 ECR gi - 82, 329, 14 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 341, 67, 14 

2/gi + 223, 169, 14 

Ust. 12 1 PPE  +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 ↓  

2 ↓  

Ust. 15 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 26 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 29 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 30 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 34 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3/ge + 258, 125, 12 

4 +  

Ust. 38 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 39 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/ge + 377, 23, 4 

2 +  

Ust. 44 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 62 ust. pierwotny gp   
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

tekst 
1 +  

2 +  

Ust. 69 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 71 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge - 192, 207, 4 

Motyw C ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3/ge + 223, 181, 3 

Motyw D ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw R ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/ge - 194, 203, 11 

2/ge - 170, 232, 3 

głosowanie: rezolucja (całość tekstu) ge + 239, 145, 23 

 

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: ust. 30, 71, motyw R 

Verts/ALE: poprawka 2, ust. 9 

GUE/NGL: ust. 38, 44 
 

 

Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

ust. 9 
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część pierwsza „zwraca uwagę, że potrzebna jest ambitna polityka UE w dziedzinie klimatu, by 

działać na arenie światowej jako wiarygodny i niezawodny partner, oraz że UE 

powinna utrzymać wiodącą rolę w kwestiach klimatu na świecie i zaangażowanie w 

realizację porozumienia paryskiego; z zadowoleniem przyjmuje porozumienie 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększenia celów w zakresie 

odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej odpowiednio do 32 % i 

32,5 % do 2030 r., co pozwoli ograniczyć emisje gazów cieplarnianych do 2030 r. o 

ponad 45 %; z zadowoleniem przyjmuje zatem uwagi Komisji dotyczące aktualizacji 

zadeklarowanych przez Unię ustalonych na poziomie krajowym wkładów z myślą o 

uwzględnieniu tych ambitniejszych celów i podniesieniu poziomu redukcji emisji do 

2030 r.; wzywa Komisję do opracowania do końca 2018 r. ambitnej strategii UE na 

rzecz osiągnięcia zerowej emisji do połowy tego stulecia, przedstawiającej opłacalny 

sposób realizacji celu zeroemisyjności netto przyjętego w porozumieniu paryskim 

oraz gospodarki o zerowych emisjach netto w Unii najpóźniej do 2050 r., zgodnie ze 

sprawiedliwym udziałem Unii w pozostałym globalnym budżecie w zakresie emisji 

dwutlenku węgla; popiera aktualizację zadeklarowanych przez Unię ustalanych na 

poziomie krajowych wkładów” 

część druga „w ramach której do 2030 r. planuje się ograniczenie krajowych emisji gazów 

cieplarnianych o 55 % w skali całej gospodarki w porównaniu z poziomami z 

1990 r;” 

 

 

 

 

GUE/NGL 

ust. 69 

część pierwsza „podkreśla, że duże znaczenie ma podejmowanie decyzji z uwzględnieniem kwestii 

klimatu, a także wspieranie takiego podejmowania decyzji przez poprawę usług 

klimatycznych szczególnie istotnych dla krajów rozwijających się; apeluje, aby 

uczynić to istotnym celem badań finansowanych przez UE oraz podjąć zdecydowane 

działania na szczeblu UE w celu ułatwienia transferu technologii do krajów 

rozwijających się;” 

część druga „apeluje o uchwalenie przez WTO deklaracji w sprawie praw własności 

intelektualnej i zmiany klimatu, porównywalnej z deklaracją w sprawie 

porozumienia TRIPS i zdrowia publicznego przyjętą w Ad-Dausze w 2001 r.;” 

 

ECR: 

ust. 6 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „także te podjęte przez Unię i jej państwa 

członkowskie” oraz „i zaktualizować swoje ustalone na poziomie krajowym wkłady 

do 2020 r.,” 

część druga „także te podjęte przez Unię i jej państwa członkowskie” 

część trzecia „i zaktualizować swoje ustalone na poziomie krajowym wkłady do 2020 r.,” 

 
ust. 12 

część pierwsza „podkreśla, że zwłaszcza po zapowiedzi prezydenta Trumpa istotne jest, aby 

wprowadzić odpowiednie przepisy przeciwdziałające ucieczce emisji;” 

część druga „zwraca się do Komisji, aby zbadała skuteczność i legalność dodatkowych środków 

służących ochronie przemysłu zagrożonego ucieczką emisji, np. dostosowań 

podatkowych na granicach w odniesieniu do emisji CO2 i opłat za zużycie, w 

szczególności w przypadku produktów pochodzących z państw, które nie wypełniają 

zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego;” 

 
ust. 15 
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część pierwsza „podkreśla, że kluczowym zagadnieniem negocjacji podczas 23. sesji konferencji 

stron (COP23) było wdrożenie postanowień przed rokiem 2020 i podniesienie 

poziomu ambicji; z zadowoleniem przyjmuje decyzję o zorganizowaniu dwóch 

posiedzeń podsumowujących podczas konferencji stron w 2018 i 2019 roku; wzywa 

Komisję i państwa członkowskie do przygotowania propozycji wkładu w redukcję 

emisji do 2020 r., aby przedstawić je podczas COP24 w ramach podsumowania 

przed 2020 r.; uważa je za ważny krok w kierunku zwiększenia ambicji w okresie po 

2020 r. przez wszystkie strony” 

część druga „dlatego też z niecierpliwością oczekuje na wyniki pierwszego podsumowania w 

Katowicach, które powinno przyjąć formę decyzji konferencji stron potwierdzającej 

zobowiązanie do podniesienia do 2020 r. poziomu ambicji stron w zakresie 

ustalanych na poziomie krajowym wkładów na 2030 r., tak aby dostosować te 

wkłady do długoterminowych celów porozumienia paryskiego;” 

 
ust. 26 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „uwzględniały perspektywę płci w polityce 

klimatycznej oraz” 

część druga te słowa 
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ust. 29 

część pierwsza „podkreśla, że budżet UE powinien być spójny z zobowiązaniami 

międzynarodowymi dotyczącymi zrównoważonego rozwoju oraz ze średnio- i 

długoterminowymi celami klimatycznymi i energetycznymi, a także nie powinien 

wywoływać skutków sprzecznych z tymi celami ani utrudniać ich wypełniania; 

zauważa z zaniepokojeniem, że cel zakładający przeznaczenie 20 % ogółu 

wydatków UE na działania w dziedzinie klimatu prawdopodobnie nie zostanie 

osiągnięty, i wzywa w związku z tym do działań naprawczych; podkreśla ponadto, 

że cele w zakresie klimatu i energii należy od samego początku umieszczać w 

centrum dyskusji politycznych na temat wieloletnich ram finansowych (WRF) na 

okres po 2020 r., aby zapewnić dostępność zasobów niezbędnych do ich realizacji;” 

część druga „przypomina swoje stanowisko, zgodnie z którym obecne wydatki związane z 

klimatem należy zwiększyć z 20 % do 30 % jak najszybciej, a najpóźniej do 2027 r.; 

uważa, że wszystkie pozostałe wydatki w WRF powinny być zgodne z 

porozumieniem paryskim i nie powinny wywoływać skutków odwrotnych do tych, 

które zamierzono w ramach działań podejmowanych w reakcji na zmianę klimatu;” 

 
ust. 39 

część pierwsza „ubolewa, że sektor transportu jest jedynym sektorem, w którym emisja od 1990 r. 

rośnie; zaznacza, że nie jest to spójne z długofalowym zrównoważonym rozwojem, 

który przeciwnie wymaga ograniczenia emisji we wszystkich sektorach życia 

społecznego na większą skalę i w szybszym tempie;” 

część druga „przypomina, że sektor transportu do 2050 r. będzie musiał przejść całkowitą 

dekarbonizację;” 

 
ust. 62 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „na środowisko” 

część druga te słowa 

 
motyw R 

część pierwsza „mając na uwadze, że technologie potrzebne do bezpiecznego i skutecznego 

wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) są nadal niesprawdzone, w 

szczególności geoinżynieria, która jest wykorzystywana do tworzenia sztucznych 

pochłaniaczy dwutlenku węgla i która wiąże się z zagrożeniami na nieznaną skalę;” 

część druga „mając na uwadze, że nie sposób zatem zaliczać CCS do rozwiązań pozwalających 

złagodzić zmianę klimatu i nie można dopuścić, aby metoda ta przysłoniła pilną 

potrzebę radykalnego wzmożenia działań na rzecz klimatu za pomocą istniejących 

technologii i osiągalnych zmian w systemach i stylu życia;” 

 

PPE, ECR: 

ust. 34 

część pierwsza „zachęca Komisję, by w swoim wniosku dotyczącym długoterminowej unijnej 

strategii na rzecz osiągnięcia w połowie stulecia zerowej emisji netto określiła 

konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2050 r. dla 

wszystkich sektorów oraz by wskazała czytelną ścieżkę osiągnięcia tych celów, w 

tym konkretne cele pośrednie na lata 2035, 2040 i 2045; wzywa Komisję do 

przedstawienia propozycji zwiększenia stopnia pochłaniania emisji przez 

pochłaniacze zgodnie z porozumieniem paryskim” 

część druga „tak aby” oraz „osiągnąć zerową emisję gazów cieplarnianych netto w UE” 

część trzecia „najpóźniej do 2050 r.” oraz „a w niedalekiej przyszłości osiągnąć ujemny bilans 

emisji;” 
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część czwarta „apeluje, by strategia ta zapewniała sprawiedliwy podział wysiłków między sektory, 

obejmowała mechanizm umożliwiający wkalkulowanie wyników przeprowadzanego 

co pięć lat globalnego przeglądu, a także uwzględniała ustalenia zawarte w 

oczekiwanym wkrótce sprawozdaniu specjalnym IPCC, zalecenia i stanowiska 

Parlamentu Europejskiego oraz opinie podmiotów niepaństwowych, takich jak 

organy lokalne i regionalne, społeczeństwo obywatelskie i sektor prywatny;” 

 
motyw C 

część pierwsza „mając na uwadze, że zobowiązania podjęte do tej pory przez sygnatariuszy 

porozumienia paryskiego nie wystarczą do osiągnięcia wspólnego celu;” 

część druga „mając na uwadze, że obecne ustalone na poziomie krajowym wkłady 

zadeklarowane przez Unię i jej państwa członkowskie nie są zgodne z celami 

porozumienia paryskiego” 

część trzecia „w związku z czym należy dokonać ich przeglądu;” 

 
motyw D 

część pierwsza „mając na uwadze, że w zasadniczych elementach prawodawstwa unijnego 

przyczyniających się do realizacji ustalonych na poziomie krajowym wkładów 

zadeklarowanych przez Unię, w szczególności w dyrektywie w sprawie 

odnawialnych źródeł energii oraz w dyrektywie w sprawie efektywności 

energetycznej, przyjęto ambitne założenia, co przybliża UE do celu w postaci 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 45 % do roku 2030;” 

część druga „mając na uwadze, że ograniczenie emisji na terenie UE o 45 % do 2030 r. nie 

stanowi jeszcze wystarczającego wkładu w osiągnięcie celów porozumienia 

paryskiego i celu zerowych emisji netto w połowie stulecia;” 
 

 

15. 14. posiedzenie Konwencji o różnorodności biologicznej (COP14) 

Projekt rezolucji: B8-0478/2018 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-0478/2018 

(komisja ENVI) 

Po ust. 7 1 Verts/ALE gi - 160, 223, 12 

Ust. 10 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 228, 159, 1 

Ust. 11 2 ALDE  +  

Motyw A ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

3 +  

głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

Verts/ALE: poprawka 1 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

ust. 10 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „ilościowych i wymiernych” 

część druga te słowa 

 
motyw A 

część pierwsza „mając na uwadze, że strategiczny plan na rzecz różnorodności biologicznej na lata 

2011–2020 przyjęty przez strony Konwencji o różnorodności biologicznej w 2010 r. 

opracowano z myślą o podjęciu skutecznych i pilnych działań w celu powstrzymania 

utraty różnorodności biologicznej (niezwykłej różnorodności ekosystemów, 

gatunków oraz zasobów genetycznych, które nas otaczają)” 

część druga „która w dużej mierze wynika z rosnącej intensywności rolnictwa i jego 

nadmiernego uzależnienia od nasion zmodyfikowanych genetycznie i 

destrukcyjnych pestycydów” 

część trzecia „aby zagwarantować, że do 2020 r. ekosystemy staną się odporne i będą nadal 

zapewniać podstawowe usługi, zabezpieczając tym samym różnorodne formy życia 

naszej planety oraz przyczyniając się do dobrostanu ludzi i eliminacji ubóstwa;” 
 

 

16. Polityczne strategie społeczne i na rzecz zatrudnienia w strefie euro 

Sprawozdanie: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

głosowanie: rezolucja 

(całość tekstu) 

gi + 282, 71, 39 
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17. Wykorzystywanie danych użytkowników Facebooka przez Cambridge Analytica a 

ochrona danych 

Projekt rezolucji: B8-0480/2018 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-0480/2018 

(komisja LIBE) 

Ust. 9 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 154, 154, 64 

Po ust. 11 4 EFDD gi - 30, 320, 4 

Ust. 15 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 16 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 17 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3/ge + 208, 119, 31 

Ust. 18 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 20 ust. pierwotny 

tekst 

 + z poprawką ustną 

2 PPE  ↓  

1 S&D  ↓  

Ust. 22 ust. pierwotny gp   
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

tekst 
1 +  

2 +  

Ust. 29 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 201, 150, 10 

Ust. 30 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 203, 148, 2 

3 +  

Ust. 31 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 32 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Po ust. 32 3 ALDE  +  

Ust. 35 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw G ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw J ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw AE ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

PPE: ust. 29 

EFDD: poprawka 4 

ECR: ust. 29 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: ust. 29, 35 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

ust. 15 

część pierwsza „podkreśla, że platformy mediów społecznościowych nie są jedynie pasywnymi 

platformami gromadzącymi treści stworzone przez użytkowników, ale podkreśla, że 

rozwój technologiczny poszerzył zakres i rolę takich przedsiębiorstw poprzez 

wprowadzenie reklamy i publikacji treści opartej na algorytmach” 

część druga „stwierdza, że ta nowa rola powinna znaleźć odzwierciedlenie w obszarze regulacji;” 

 
ust. 16 

część pierwsza „z przykrością zauważa, że Facebook nie chciał przysłać na przesłuchania 

pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje techniczne i poziom 

odpowiedzialności korporacyjnej, i zaznacza, że takie podejście szkodzi zaufaniu 

obywateli europejskich do platform społecznościowych;” 

część druga „ubolewa, że Mark Zuckerberg nie chciał uczestniczyć w publicznej debacie z 

udziałem posłów;” 

 
ust. 17 

część pierwsza „stwierdza, że Facebook nie tylko naruszył zaufanie obywateli UE, ale także prawa 

UE, i” 

część druga „przypomina, że podczas przesłuchań przedstawiciel Facebooka potwierdził, iż 

Facebook był świadomy, że warunki aplikacji „This is your digital life” oznaczały 

możliwość przesłania stronom trzecim danych zgromadzonych przez tę aplikację;” 

część trzecia „stwierdza, że Facebook świadomie zawarł umowę z twórcą aplikacji, który 

otwarcie ogłosił, że zastrzegł sobie prawo do ujawnienia danych osobowych 

stronom trzecim; stwierdza ponadto, że Facebook jest administratorem danych 

osobowych, a zatem jest prawnie odpowiedzialny przy zawieraniu umowy z 

podmiotem przetwarzającym, który narusza unijne prawo ochrony danych;” 

 
ust. 30 

część pierwsza „zwraca uwagę na fakt, że nadużywanie danych osobowych narusza podstawowe 

prawa miliardów ludzi na całym świecie; uważa, że RODO oraz dyrektywa w 

sprawie prywatności online zapewniają najwyższe standardy ochrony; ubolewa, że 

Facebook postanowił przenieść 1,5 mld użytkowników spoza UE poza zakres 

ochrony RODO i dyrektywy w sprawie prywatności online;” 

część druga „kwestionuje legalność takiego posunięcia;” 

część trzecia „wzywa wszystkie platformy internetowe do stosowania standardów RODO (i 

prywatności online) do wszystkich swoich usług, niezależnie od tego, gdzie są 

oferowane, ponieważ wysoki standard ochrony danych osobowych jest coraz 

częściej postrzegany w kategoriach dużej przewagi konkurencyjnej;” 
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ust. 31 

część pierwsza „wzywa Komisję do uaktualnienia zasad konkurencji w celu odzwierciedlenia 

rzeczywistości cyfrowej oraz do przyjrzenia się modelowi biznesowemu platform 

mediów społecznościowych i ich możliwej sytuacji monopolistycznej, przy 

należytym uwzględnieniu faktu, że taki monopol mógłby występować w związku ze 

specyfiką marki i ilości przechowywanych danych osobowych, a nie tradycyjnej 

sytuacji monopolu, jak też do podjęcia niezbędnych działań w celu zaradzenia tej 

sytuacji;” 

część druga „wzywa Komisję do zaproponowania zmian w europejskim kodeksie łączności 

elektronicznej, które wymagałyby też połączenia dostawców usług OTT z innymi, 

aby przezwyciężyć efekt blokady dla ich użytkowników;” 

 
ust. 32 

część pierwsza „zwraca się do Parlamentu Europejskiego, Komisji, Rady i wszystkich innych 

instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej o sprawdzenie, 

czy strony mediów społecznościowych oraz narzędzia analityczne i marketingowe 

wykorzystywane na ich stronach internetowych w żaden sposób nie zagrażają 

danym osobowym obywateli;” 

część druga „proponuje, by oceniły swoją bieżącą politykę komunikacyjną z tej perspektywy, co 

może skutkować zamknięciem ich kont na Facebooku, jako koniecznego warunku 

ochrony danych osobowych każdej osoby, która z nimi się kontaktuje;” 

część trzecia „zobowiązuje własny departament komunikacji do ścisłego przestrzegania 

wytycznych EIOD w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych za 

pośrednictwem usług internetowych świadczonych przez instytucje UE;” 

 
motyw G 

część pierwsza „mając na uwadze, że początkowa reakcja zainteresowanych przedsiębiorstw nie 

spełniała oczekiwanych standardów” 

część druga „i nie umożliwiła przeprowadzenia pełnego oraz niezależnego dochodzenia i 

kontroli przez zainteresowane organy na szczeblu krajowym lub europejskim;” 

 
motyw J 

część pierwsza „mając na uwadze, że Facebook odmówił delegowania pracowników o 

odpowiednim poziomie odpowiedzialności i posiadających niezbędną fachową 

wiedzę techniczną oraz wiedzę, której domagali się zainteresowani przewodniczący 

komisji, natomiast na wszystkie trzy przesłuchania wysłał członków zespołu do 

spraw polityki publicznej;” 

część druga „mając na uwadze, że informacje przekazane przez przedstawicieli Facebooka 

podczas przesłuchań nie dotyczyły dokładnie konkretnych i określonych środków 

podjętych w celu zapewnienia pełnej zgodności z unijnymi przepisami dotyczącymi 

ochrony danych i miały charakter bardziej ogólny;” 

 
motyw AE 

część pierwsza „mając na uwadze, że algorytmiczna odpowiedzialność i przejrzystość mają 

zasadnicze znaczenie dla zapewnienia, by osoby fizyczne miały odpowiednie 

informacje i wyraźną wiedzę na temat przetwarzania ich danych osobowych;” 
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część druga „mając na uwadze, że powinno to oznaczać wdrażanie technicznych i operacyjnych 

środków, które zapewniają przejrzystość i niedyskryminację poprzez automatyczne 

podejmowanie decyzji, i które zakazują obliczania prawdopodobieństwa 

indywidualnego zachowania; mając na uwadze, że przejrzystość powinna dawać 

jednostkom sensowne informacje na temat logiki, znaczenia i przewidywanych 

konsekwencji; mając na uwadze, że powinno to obejmować informacje na temat 

danych wykorzystywanych do szkolenia analityków dużych zbiorów danych oraz 

umożliwiać poszczególnym osobom zrozumienie i monitorowanie decyzji, które ich 

dotyczą;” 

 

ECR: 

ust. 9 

część pierwsza „uważa, że profilowanie w celach politycznych i wyborczych oraz profilowanie 

oparte na zachowaniach online, które mogą ujawniać preferencje polityczne, takie 

jak interakcje z treściami politycznymi, w zakresie, w jakim zgodnie z unijnymi 

przepisami dotyczącymi ochrony danych odnosi się do opinii politycznych lub 

filozoficznych, powinno być zakazane, jak też jest zdania, że platformy mediów 

społecznościowych powinny monitorować przypadki takich zachowań i aktywnie 

informować o nich władze;” 

część druga „uważa również, że zabronione powinno być profilowanie w celach politycznych i 

wyborczych oparte na innych danych, takich jak czynniki społeczno-gospodarcze 

lub demograficzne; wzywa partie polityczne i inne podmioty zaangażowane w 

wybory do powstrzymania się od profilowania do celów politycznych i wyborczych; 

wzywa partie polityczne do zachowania przejrzystości w korzystaniu z platform 

internetowych i danych;” 

 
ust. 18 

część pierwsza „odnotowuje udoskonalenia w obszarze prywatności, które Facebook wprowadził po 

skandalu Facebook/Cambridge Analytica, ale przypomina, że Facebook obiecał 

przeprowadzić pełną wewnętrzną kontrolę, o której Parlament Europejski nie został 

jeszcze poinformowany” 

część druga „i zaleca, aby Facebook dokonał istotnych modyfikacji swojej platformy w celu 

zapewnienia zgodności z unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych;” 

 
ust. 22 

część pierwsza „wzywa wszystkie platformy internetowe do pilnego wprowadzenia planowanych 

cech przejrzystości w odniesieniu do reklamy politycznej, które powinny 

obejmować konsultacje i ocenę tych narzędzi przez organy krajowe odpowiedzialne 

za obserwację i kontrolę wyborów;” 

część druga „nalega, aby taka reklama polityczna i wyborcza nie była prowadzona w oparciu o 

profile poszczególnych użytkowników;” 
 

Sprawy różne 

Claude Moraes zaproponował następującą poprawkę ustną do ust. 20: 
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„podkreśla pilną potrzebę przeciwdziałania jakimkolwiek próbom manipulowania wyborami 

europejskimi i wzmocnienia mających zastosowanie do platform internetowych przepisów 

dotyczących ograniczania dochodów z reklamy kont i stron internetowych, które szerzą 

dezinformację; z zadowoleniem przyjmuje indywidualne plany określające konkretne działania w 

celu zwalczania dezinformacji we wszystkich państwach członkowskich UE, które to plany 

platformy internetowe i przemysł reklamowy przedstawiły Komisji w dniu 16 października 2018 

r.; wzywa platformy internetowe do oznaczania treści udostępnianych przez boty poprzez 

stosowanie przejrzystych zasad, do przyspieszenia usuwania fałszywych kont, do przestrzegania 

sądowych nakazów podania szczegółowych informacji na temat osób odpowiedzialnych za 

tworzenie nielegalnych treści oraz do współpracy z niezależnymi osobami zajmującymi się 

weryfikacją zdarzeń i jednostkami akademickimi w celu informowania jak największej liczby 

użytkowników o dezinformacji i do proponowania korekt, gdy są one dostępne;” 
 

18. Zabójstwo saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego w konsulacie 

Arabii Saudyjskiej w Stambule 

Projekty rezolucji: B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-

0505/2018, B8-0508/2018 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0498/2018 

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

Ust. 11 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 291, 34, 19 

Ust. 14 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 242, 23, 78 

głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 325, 1, 19 

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0498/2018  S&D  ↓  

B8-0499/2018  ECR  ↓  

B8-0500/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0501/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0503/2018  ALDE  ↓  

B8-0505/2018  EFDD  ↓  

B8-0508/2018  PPE  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL: ust. 14 

ENF: ust. 11 

Verts/ALE: ust. 14 i głosowanie końcowe. 
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PPE: głosowanie końcowe. 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ECR: ust. 14 

GUE/NGL: ust. 11 

 

Sprawy różne 

Javier Couso Permuy (grupa GUE/NGL) jest również sygnatariuszem wspólnego projektu rezolucji 

RC-B8-0498/2018. 
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19. Sytuacja na Morzu Azowskim 

Projekty rezolucji: B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018, B8-0497/2018 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0493/2018 

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

głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0493/2018  PPE  ↓  

B8-0494/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0495/2018  S&D  ↓  

B8-0496/2018  ECR  ↓  

B8-0497/2018  ALDE  ↓  

 

 

20. Sytuacja w Wenezueli 

Projekty rezolucji: B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018, B8-
0509/2018 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0351/2018 

(PPE, ECR, ALDE) 

Ust. 6 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 183, 112, 19 

Motyw E ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw M ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 167, 131, 18 

głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 268, 25, 26 

Projekty rezolucji grup politycznych 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

B8-0351/2018  PPE  ↓  

B8-0502/2018  S&D  ↓  

B8-0504/2018  ECR  ↓  

B8-0506/2018  ALDE  ↓  

B8-0507/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0509/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

PPE: ust. 6 i głosowanie końcowe. 

GUE/NGL: głosowanie końcowe. 

S&D: ust. 6 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

S&D: ust. 6 

Verts/ALE: motyw E 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

Verts/ALE: 

motyw M 

część pierwsza „mając na uwadze, że dwie próby nawiązania narodowego dialogu między rządem a 

opozycją – wspierane przez mediatorów watykańskich i międzynarodowych – w 

celu znalezienia wyjścia z kryzysu zakończyły się niepowodzeniem” 

część druga „ze względu na brak powagi władz wenezuelskich, które koncentrowały się 

wyłącznie na próbach zyskania na czasie i zdobyciu międzynarodowego uznania;” 
 

Sprawy różne 

Neoklis Sylikiotis (grupa GUE/NGL) jest również sygnatariuszem projektu rezolucji B8-

0509/2018. 
 

 

21. Propagowanie automatycznego wzajemnego uznawania dyplomów 

Projekt rezolucji: B8-0492/2018 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-0492/2018 

(komisja CULT) 

Po ust. 1 8 GUE/NGL  -  

Po ust. 2 9 GUE/NGL  -  

Po ust. 3 10 GUE/NGL  -  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Po ust. 4 11 GUE/NGL  -  

Ust. 6 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 282, 24, 1 

2/gi + 241, 51, 8 

Ust. 7 3s ENF  -  

Po motywie A 1 ENF gi - 24, 274, 8 

Motyw C 2s ENF  -  

Po motywie H 4 GUE/NGL  -  

5 GUE/NGL  -  

6 GUE/NGL  -  

7 GUE/NGL  -  

głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ENF: poprawka 1, ust. 6 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ENF: 

ust. 6 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „uchodźczymi i migracyjnymi” 

część druga te słowa 
 

 

22. Uruchomienie infrastruktury paliw alternatywnych w Unii Europejskiej: czas na 

działanie! 

Sprawozdanie: Ismail Ertug (A8-0297/2018) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

głosowanie: rezolucja 

(całość tekstu) 

gi + 215, 47, 36 
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23. Wykorzystanie możliwości płynących z globalizacji: aspekty handlowe 

Sprawozdanie: Joachim Schuster (A8-0319/2018) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 47 1 ponad 76 

posłów 

gi - 134, 147, 7 

głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 115, 42, 131 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

S&D: poprawka 1 

 


