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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. Minimalne pokrycie strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych ***I

Sprawozdanie: Esther de Lange i Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Głosowanie: decyzja o 
przystąpieniu do 

negocjacji 
międzyinstytucjonalny

ch

+

Różne
Wniosek o głosowanie zgodnie z art. 69c Regulaminu złożony przez grupy Verts/ALE i 
GUE/NGL.

2. Procedura przyspieszonego rozstrzygania sporów handlowych

Sprawozdanie: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018) (wymagana większość głosów posłów do 
Parlamentu)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie gi + 521, 35, 14

3. Program kosmiczny Unii i Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego 
na lata 2021–2027 ***I

Sprawozdanie: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej – 
głosowanie łączne

1-108
110-
222

komisja +

Poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej – 
głosowanie odrębne

109 komisja go -

Art. 1 ust. 1 226 GUE/NGL gi - 107, 454, 13

Art. 14 akapit 1 po lit. 
d)

223 ECR -
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Art. 25 po akapicie 1 224 ECR -

Art. 50 akapit 1 lit. a) 
po tiret 3

227 EFDD gi - 84, 469, 22

Motyw 8 225 GUE/NGL -

Głosowanie: wniosek Komisji gi + 483, 68, 19

Wnioski o głosowanie imienne
GUE/NGL: poprawka 226
EFDD: poprawka 227

Wnioski o głosowanie odrębne
ponad 38 posłów:poprawka 109

4. Ustanowienie programu „Cyfrowa Europa” na lata 2021-2027 ***I

Sprawozdanie: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej – 
głosowanie łączne

1-21
23-73
75-84
86-149
151-
201

komisja +

gp

1 +

22 komisja

2 +

gp

1 +

74 komisja

2 +

gp

1 +

Poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej – 
głosowanie odrębne

85 komisja

2 +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

gp

1 +

150 komisja

2 +

Załącznik I część 2 
akapit 2 po pkt 3

203 EFDD gi - 74, 443, 54

Załącznik I część 5 
podrozdział I pkt 5

204 EFDD gi - 141, 403, 27

Załącznik I część 5 
podrozdział I akapit 3

205 EFDD gi - 253, 299, 27

Po motywie 9 202 EFDD gi - 103, 448, 23

Głosowanie: wniosek Komisji gi + 491, 38, 51

Wnioski o głosowanie imienne
EFDD: poprawki 202, 203, 204, 205

Wnioski o głosowanie podzielone
Verts/ALE:
poprawka 22
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „strategiczną autonomię Unii”
część druga te słowa

poprawka 74
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „strategicznej autonomii i”
część druga te słowa

poprawka 85
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „oraz zagwarantowaniu autonomii strategicznej UE”
część druga te słowa

poprawka 150
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „ani nie podważa strategicznej autonomii Unii”
część druga te słowa

5. Umowa między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską o 
współpracy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa 
lotnictwa cywilnego ***

Zalecenie: Theresa Griffin (A8-0432/2018)
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Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Głosowanie: 
wyrażenie zgody

gi + 529, 19, 31

6. Wspólny system podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów 
wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych *

Sprawozdanie: Paul Tang (A8-0428/2018)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej – 
głosowanie łączne

1
3-5
7-8

10-13
15-19

23
26

29-34
36-40
45-49

52

komisja +

gp

1 +

2 komisja

2/ge - 264, 303, 15

gp

1 +

6 komisja

2/gi + 439, 134, 7

9 komisja gi + 312, 253, 15

14 komisja go +

20 komisja go +

21 komisja go -

22 komisja go +

25 komisja gi - 244, 331, 8

Poprawka komisji 
przedmiotowo 

właściwej – 
głosowanie odrębne

27 komisja gi + 490, 40, 52
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

28 komisja go +

35 komisja gi + 308, 250, 20

42 komisja go +

43 komisja go +

44 komisja go +

51 komisja go +

Przychody 
podlegające 

opodatkowaniu

56-58 PPE ge - 234, 335, 12

63 GUE/NGL gi - 128, 444, 8

54=
60=

ponad 38 
posłów,

GUE/NGL

gi - 254, 311, 15

Art. 8 akapit 1

41 komisja gi + 304, 59, 216

55=
61=

ponad 38 
posłów,

GUE/NGL

-Po art. 24

50 komisja gi + 458, 59, 66

Po motywie 3 53=
59=

ponad 38 
posłów,

GUE/NGL

-

62 GUE/NGL gi - 122, 451, 8Motyw 35

24 komisja +

Głosowanie: wniosek Komisji gi + 451, 69, 64

Wnioski o głosowanie imienne
EFDD: poprawki 25, 27, 41, 50
GUE/NGL: poprawki 62, 63
ENF: poprawki 6 (część druga), 9, 25, 50
S&D: poprawki 35, 54/60

Wnioski o głosowanie odrębne
PPE: poprawki 14, 20, 21, 22, 25, 28, 35, 42, 43, 44, 51
EFDD: poprawki 28, 51

Wnioski o głosowanie podzielone
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ENF:
poprawka 6
część pierwsza „Oczekując na te działania, których przyjęcie i wdrożenie może potrwać, państwa 

członkowskie stoją pod presją znalezienia rozwiązań w tym zakresie, mając na 
względzie ryzyko, że ich podstawy opodatkowania osób prawnych ulegają na 
przestrzeni czasu dezaktualizacji. Nieskoordynowane działania podejmowane przez 
państwa członkowskie indywidualnie mogą powodować fragmentację jednolitego 
rynku i zakłócenia konkurencji, a tym samym utrudniać rozwój nowych zastosowań 
cyfrowych i zakłócać konkurencyjność Unii jako całości. Z tego powodu konieczne 
jest przyjęcie zharmonizowanego podejścia w sprawie rozwiązania przejściowego, 
które będzie ukierunkowaną odpowiedzią na powyższy problem do momentu, gdy 
wprowadzone zostanie rozwiązanie kompleksowe. Rozwiązanie przejściowe należy 
czasowo ograniczyć, aby uniknąć jego przypadkowego wdrożenia jako stałego 
rozwiązania. W związku z tym należy wprowadzić klauzulę wygaśnięcia, której 
skutkiem byłoby automatyczne wygaśnięcie niniejszej dyrektywy po ustanowieniu 
kompleksowego rozwiązania, najlepiej na poziomie międzynarodowym.”

część druga „Do dnia 31 grudnia 2020 r., jeżeli nie zostanie uzgodnione żadne kompleksowe 
rozwiązanie, Komisja powinna rozważyć wniosek oparty na art. 116 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym Parlament Europejski i Rada 
stanowią zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą. Ma to nadrzędne znaczenie w 
celu niezwłocznego osiągnięcia porozumienia, aby uniknąć mnożenia 
jednostronnych krajowych podatków od usług cyfrowych ustanawianych przez 
państwa członkowskie.”

PPE:
poprawka 2
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „i wartościach niematerialnych”
część druga te słowa

7. Opodatkowanie osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest 
znacząca *

Sprawozdanie: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej – 
głosowanie łączne

1-5
8

10-15
19
21

25-29
34-39

komisja +

6 komisja gi + 452, 54, 60

7 komisja go -

Poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej – 
głosowanie odrębne

8 komisja go -
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

gp

1 +

2/gi - 234, 329, 19

9 komisja

3/gi - 178, 346, 46

16 komisja go -

17 komisja go -

18 komisja go -

20 komisja gi - 204, 364, 10

22 komisja go -

23 komisja go +

24 komisja go -

30 komisja go +

31 komisja gi + 330, 212, 38

32 komisja go +

33 komisja gi + 300, 248, 33

Po motywie 8 40 Verts/ALE gi + 429, 140, 10

Głosowanie: wniosek Komisji gi + 439, 58, 81

Wnioski o głosowanie imienne
Verts/ALE: poprawka 40
GUE/NGL: poprawki 6, 33
ECR: poprawka 40
ENF: poprawki 9 (część druga i trzecia), 20, 31, 33

Wnioski o głosowanie odrębne
PPE: poprawka 7, 8, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 30, 32, 33

Wnioski o głosowanie podzielone
ENF, PPE:
poprawka 9
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część pierwsza „Jednym z kluczowych celów niniejszej dyrektywy jest zwiększenie odporności 
całego rynku wewnętrznego, tak by był on w stanie sprostać wyzwaniom związanym 
z opodatkowaniem gospodarki cyfrowej, przy poszanowaniu zasady neutralności 
podatkowej, a także swobodnego przepływu usług na jednolitym rynku europejskim 
i bez rozróżniania na przedsiębiorstwa unijne i pozaunijne. Cel ten nie może zostać 
osiągnięty w wystarczającym stopniu przez państwa członkowskie działające w 
pojedynkę, ponieważ przedsiębiorstwa cyfrowe są w stanie prowadzić działalność 
transgraniczną bez żadnej lub przy nieznacznej fizycznej obecności w danej 
jurysdykcji, a zatem niezbędne są przepisy, które zagwarantują, że przedsiębiorstwa 
te będą odprowadzać podatki w jurysdykcjach, w których osiągają zyski. 
Zważywszy na ów wymiar transgraniczny, inicjatywa na szczeblu UE przyniesie 
wartość dodaną w porównaniu z tym, co można by osiągnąć za pomocą 
różnorodnych środków krajowych. Wspólna inicjatywa obejmująca cały rynek 
wewnętrzny jest niezbędna, by zapewnić jednolite stosowanie przepisów 
dotyczących znaczącej obecności cyfrowej na terenie całej Unii. Przyjęcie 
jednostronnego i niejednolitego podejścia przez każde państwo członkowskie 
mogłoby być nieefektywne i prowadzić do fragmentacji jednolitego rynku, dając 
przyczynek do konfliktów pomiędzy politykami krajowymi oraz zakłóceń 
i przeszkód podatkowych dla przedsiębiorstw w UE. W związku z tym należy 
szczególnie zadbać o to, by podejście unijne było sprawiedliwe i nie 
dyskryminowało żadnego państwa członkowskiego. Ponieważ cele niniejszej 
dyrektywy mogą zostać lepiej osiągnięte na poziomie UE, Unia może przyjąć środki 
zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w art. 5, niniejsza dyrektywa nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.”

część druga „Chociaż podatki to obszar należący do kompetencji krajowych, art. 115 TFUE 
wyraźnie stanowi, że Rada powinna jednomyślnie i zgodnie ze specjalną procedurą 
ustawodawczą i po konsultacji z Parlamentem Europejskim i Komitetem 
Ekonomiczno-Społecznym uchwalić dyrektywy w celu zbliżenia przepisów prawa 
podatkowego –ustawowych, wykonawczych i administracyjnych – państw 
członkowskich mających bezpośredni wpływ na ustanowienie lub funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego. Niniejsza dyrektywa nie przewiduje harmonizacji stawek 
podatku od osób prawnych w Unii”

część trzecia „i w związku z tym nie ogranicza prawa państw członkowskich do ustalania 
sprawiedliwych stawek podatku od osób prawnych, która będzie miała zastosowanie 
do przychodów z usług cyfrowych na terytorium danego państwa.”

8. Iran, w szczególności sprawa Nasrin Sotude

Projekty rezolucji: B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-
0567/2018

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0562/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)

Ust. 5 ust. pierwotny 
tekst

go +

Ust. 14 ust. pierwotny gp
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

1 +tekst

2/ge + 321, 241, 7

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 522, 6, 38

Projekty rezolucji grup politycznych

B8-0562/2018 Verts/ALE ↓

B8-0563/2018 ECR ↓

B8-0564/2018 GUE/NGL ↓

B8-0565/2018 S&D ↓

B8-0566/2018 ALDE ↓

B8-0567/2018 PPE ↓

Wnioski o głosowanie imienne
PPE: głosowanie końcowe (RC-B8-0562/2018)

Wnioski o głosowanie odrębne
S&D: ust. 5

Wnioski o głosowanie podzielone
S&D:
ust. 14
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „jako niezbędny warunek dalszych postępów w 

stosunkach gospodarczych i politycznych”
część druga te słowa

9. Egipt, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka

Projekty rezolucji: B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-
0580/2018, B8-0581/2018

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0568/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)

gpUst. 11 ust. pierwotny 
tekst

1 +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

2/ge - 248, 288, 20

Ust. 17 ust. pierwotny 
tekst

go +

Ust. 19 ust. pierwotny 
tekst

go/ge + 283, 249, 21

Motyw H ust. pierwotny 
tekst

go +

Motyw L ust. pierwotny 
tekst

go +

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) +

Projekty rezolucji grup politycznych

B8-0568/2018 Verts/ALE ↓

B8-0569/2018 ECR ↓

B8-0576/2018 EFDD ↓

B8-0578/2018 GUE/NGL ↓

B8-0579/2018 S&D ↓

B8-0580/2018 ALDE ↓

B8-0581/2018 PPE ↓

Wnioski o głosowanie odrębne
ECR: ust. 17; motyw L
PPE: ust. 19; motyw H

Wnioski o głosowanie podzielone
Verts/ALE:
ust. 11
część pierwsza „w czasie, gdy Egipt dąży do umocnienia demokracji i praworządności”
część druga te słowa

10. Tanzania

Projekty rezolucji: B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-
0575/2018
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0570/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)

gp

1 +

Motyw G ust. pierwotny 
tekst

2 +

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) +

Projekty rezolucji grup politycznych

B8-0570/2018 ECR ↓

B8-0571/2018 Verts/ALE ↓

B8-0572/2018 GUE/NGL ↓

B8-0573/2018 S&D ↓

B8-0574/2018 ALDE ↓

B8-0575/2018 PPE ↓

Wnioski o głosowanie podzielone
ECR:
motyw G
część pierwsza „mając na uwadze, że wiele dzieci i wielu nastolatków, zwłaszcza dziewcząt, jest 

narażonych na łamanie praw człowieka i szkodliwe praktyki, w tym powszechną 
przemoc seksualną, kary cielesne, małżeństwa dzieci i ciąże małoletnich, które 
utrudniają lub uniemożliwiają naukę szkolną;”

część druga „mając na uwadze, że rząd Tanzanii utrudnia dostęp do usług w zakresie zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego oraz zastrasza organizacje dostarczające informacji 
na temat takich usług;”

11. Blockchain: przyszłościowa polityka handlowa 

Sprawozdanie: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie gi + 433, 25, 92

12. Dostateczna ochrona danych osobowych udzielana przez Japonię
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Projekty rezolucji: B8-0561/2018

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B8-0561/2018
(komisja LIBE)

Ust. 7 2 PPE ge + 277, 258, 4

Ust. 17 3 PPE ge - 237, 305, 3

Po ust. 18 9 S&D +

Ust. 19 4 PPE ge + 307, 242, 2

Ust. 20 ust. pierwotny 
tekst

go -

Ust. 23 5 PPE +

Ust. 24 6 PPE -

Ust. 26 10 S&D +

Po umocowaniu 6 7 S&D +

Motyw M 1 PPE +

Po motywie T 8 S&D +

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 516, 26, 11

Wnioski o głosowanie imienne
PPE: głosowanie końcowe

Wnioski o głosowanie odrębne
PPE: ust. 20

13. Konflikt interesów i ochrona budżetu UE w Republice Czeskiej

Projekty rezolucji: B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0582/2018
(PPE, ECR, Verts/ALE)

Ust. 1 1 ALDE -
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Po ust. 3 2 S&D ge + 295, 202, 51

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 434, 64, 47

Projekty rezolucji grup politycznych

B8-0582/2018 PPE ↓

B8-0583/2018 Verts/ALE ↓

B8-0584/2018 GUE/NGL ↓

B8-0585/2018 ALDE ↓

Wnioski o głosowanie imienne
PPE: głosowanie końcowe (RC-B8-0582/2018)

Różne:
Neoklis Sylikiotis wycofał swój podpis pod wspólnym projektem rezolucji RC-B8-0582/2018.

14. Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r.

Sprawozdanie: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 6 5 PPE ge - 245, 281, 3

Ust. 12 6 PPE ge - 245, 277, 8

Ust. 13 7 PPE AN + 273, 249, 8

Ust. 14 8 PPE -

Ust. 15 9 PPE -

Ust. 16 10 PPE -

Ust. 18 11S PPE -

Ust. 19 12 PPE -

Ust. 20 13 PPE AN - 239, 267, 25

Ust. 21 14 PPE gi - 235, 285, 8
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

ust. pierwotny 
tekst

gi + 330, 181, 18

15 PPE gi - 204, 318, 8Ust. 22

ust. pierwotny 
tekst

gi + 363, 157, 5

Ust. 23 16 PPE -

Ust. 26 ust. pierwotny 
tekst

gi + 379, 132, 10

Ust. 27 17 PPE -

Ust. 28 18 PPE -

Ust. 33 ust. pierwotny 
tekst

go +

Ust. 35 19s PPE gi - 183, 337, 4

Ust. 40 20s PPE gi - 198, 317, 7

Ust. 46 21s PPE gi - 214, 304, 3

Motyw K 1s PPE -

Motyw S 2 PPE -

Motyw X ust. pierwotny 
tekst

go +

Motyw Y 3 PPE -

4 PPE gi - 199, 314, 6Motyw AC

ust. pierwotny 
tekst

gi + 366, 149, 6

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 368, 15, 135

Wnioski o głosowanie imienne
Verts/ALE: poprawki 13, 15, 19, 20, 21
EFDD: poprawki 4, 7, 14, 15, 19; ust. 21
ENF: poprawki 4, 15, 21; ust. 22, 26; motyw AC

Wnioski o głosowanie odrębne
ALDE: ust. 33; motyw X
PPE: ust. 21
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15. Prace Komisji Petycji w 2017 r.

Sprawozdanie: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 2 6 EFDD +

7 EFDD ge + 125, 308, 16

gp

1 +

Ust. 3

ust. pierwotny 
tekst

2 +

gp

1 +

Ust. 4 ust. pierwotny 
tekst

2 +

gp

1 +

2 -

Ust. 9 ust. pierwotny 
tekst

3 +

Po ust. 9 1 PPE ge + 308, 102, 42

gp

1 -

2 +

3 +

Ust. 10 ust. pierwotny 
tekst

4 +

gp

1 +

Ust. 11 ust. pierwotny 
tekst

2 +

gp

1 +

Ust. 19 ust. pierwotny 
tekst

2 +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

gp

1 +

Ust. 23 ust. pierwotny 
tekst

2 +

8 EFDD ge - 104, 326, 18

gp

1 +

Ust. 26

ust. pierwotny 
tekst

2/ge + 227, 211, 13

Ust. 27 3s PPE gi - 200, 221, 30

gp

1 +

2 +

Ust. 30 ust. pierwotny 
tekst

3 -

Motyw J 4 EFDD -

gp

1 +

Motyw S ust. pierwotny 
tekst

2 -

Motyw U 5 EFDD ge - 200, 211, 36

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 342, 34, 39

Wnioski o głosowanie imienne
Verts/ALE: poprawki 2, 3

Wnioski o głosowanie podzielone
ALDE:
ust. 23
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „jest przekonany, że Komisja, Rada i państwa 

członkowskie powinny podjąć spójne i skuteczne działania w odpowiedzi na 
zalecenia zawarte w sprawozdaniu końcowym grupy roboczej;”

część druga te słowa

ust. 26
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „z żalem zauważa, że nie działo się tak w przeszłości i 

że poprzednie inicjatywy, które zdobyły wymaganą liczbę podpisów, nie przyniosły 
konkretnych wyników prawodawczych;”



P8_PV(2018)12-13(VOT)_PL.docx 18 PE 632.675

część druga te słowa

motyw S
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „pod warunkiem że od początku zajmować się nimi 

będzie sekretariat Komisji Petycji”
część druga te słowa

PPE:
ust. 3
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „wykorzystywanemu przez niektóre nieodpowiedzialne 

państwa członkowskie”
część druga te słowa

ust. 4
część pierwsza „podkreśla konieczność ściślejszej współpracy Komisji i innych instytucji UE z 

krajowymi, regionalnymi i lokalnymi organami państw członkowskich, aby 
zapewnić przyjęcie i stosowanie przepisów unijnych zmierzających do 
zagwarantowania jak największej sprawiedliwości społecznej oraz pełnej i 
skutecznej ochrony praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych wszystkich 
obywateli; podkreśla konieczność aktywniejszej współpracy z przedstawicielami 
państw członkowskich na posiedzeniach komisji parlamentarnych, a także 
sprawniejszego reagowania na zapytania wysyłane przez Komisję Petycji; apeluje w 
związku z tym, by wszystkie właściwe organy na szczeblu krajowym i europejskim 
znacząco zaangażowały się w rozpatrywanie i rozstrzyganie petycji, traktując tę 
kwestię priorytetowo;”

część druga „ponownie stwierdza, że na wiele petycji Komisja udziela odpowiedzi 
powierzchownych;”

ust. 11
część pierwsza „zwraca uwagę, że podczas rozpatrywania petycji dotyczących niepewnych 

warunków pracy w szeregu państw członkowskich odnotowano nadużycia i 
dyskryminację wobec licznych pracowników, a w niektórych przypadkach 
potwierdził się brak skutecznych środków pozwalających zapobiegać tym 
nadużyciom i odpowiednio je karać;”

część druga „ubolewa nad tym, że wystąpiły znaczne opóźnienia w prowadzeniu przez Komisję 
postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w 
związku z naruszeniem unijnych przepisów z zakresu prawa pracy przez niektóre 
państwa członkowskie, przez co naruszenia praw pracowniczych utrzymywały się 
przez długie lata;”

ust. 19
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „43 mln” oraz „z silnikiem Diesla”
część druga te słowa

ALDE, PPE:
ust. 9
część pierwsza „uważa, że aby zapewnić pełną spójność traktowania poszczególnych petycji, 

otrzymane petycje powinny być w całości rozpatrywane przez Komisję Petycji, oraz 
że w tym celu należy przeznaczyć większe zasoby na jej sekretariat;” z wyjątkiem 
słów: „otrzymane petycje powinny być w całości rozpatrywane przez” oraz „że w 
tym celu”;

część druga te słowa
część trzecia „podkreśla, że przyjęte w komisji w styczniu 2016 r. wytyczne sprawiają, że 

rozpatrywanie petycji i proces podejmowania decyzji stały się przejrzyste i jasne;”



P8_PV(2018)12-13(VOT)_PL.docx 19 PE 632.675

ust. 10
część pierwsza „jest zdecydowanie przeciwny swobodzie uznania, z jakiej korzysta Komisja przy 

rozpatrywaniu skarg obywateli dotyczących przypadków indywidualnych;”
część druga „uważa, że rezygnacja ze szczegółowego i szybkiego rozpatrywania skarg 

obywateli, również tych dotyczących spraw indywidualnych, zgodnie z podejściem 
określonym przez Komisję w komunikacie z 2016 r. pt. „Prawo Unii: lepsze wyniki 
dzięki lepszemu stosowaniu”, może przeszkodzić w szybkim zrozumieniu 
ewentualnych poważnych braków systemowych,”

część trzecia a przez to przyczynić się do wielokrotnego i powtarzającego się łamania prawa ze 
szkodą dla wielu obywatel, podczas gdy sądom krajowym pozastawia się większą 
część odpowiedzialności za monitorowanie ewentualnych naruszeń prawodawstwa 
UE, z wyjątkiem naruszeń systemowych; uważa, że wykładnia tego pojęcia jest zbyt 
niejednoznaczna, oraz uważa takie podejście za szczególnie szkodliwe w dziedzinie 
prawodawstwa środowiskowego;”

część czwarta „uważa to za regres w stosunku do poprzedniego podejścia do wdrażania 
prawodawstwa środowiskowego UE oraz ogólne zahamowanie wykonywania 
obowiązków Komisji wynikających z jej roli strażniczki traktatów;”

ust. 30
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „tych samych”, „i informacji zwrotnych co osoba, która 

złożyła petycję,” oraz „bądź innych organów”
część druga „tych samych” oraz „i informacji zwrotnych co osoba, która złożyła petycję,” 
część trzecia „bądź innych organów”

Różne
Grupa PPE wycofała popr. 2.


