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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. Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu na 2017 r. 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Propozycja Konferencji 

Przewodniczących 

 Uznany za 

przyjęty 

 

 

 

2. Protokół do Układu Eurośródziemnomorskiego w sprawie ogólnych zasad udziału 

Tunezji w programach unijnych *** 

Zalecenie: Pier Antonio Panzeri (A8-0254/2015) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

głosowanie: wyrażenie zgody gi + 605, 59, 34 

 

 

3. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń oraz postępowanie w 

sprawie europejskiego nakazu zapłaty***I 

Sprawozdanie: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0140/2015) 

Przedmiot Popr. 

n

r 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Całość tekstu – 

głosowanie łączne nr 1 

27 komisja  +  

Głosowanie łączne nr 

2 

1-26 komisja  ↓  

głosowanie: wniosek Komisji  +  

głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 650, 26, 28 
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4. Ograniczenie emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza***I 

Sprawozdanie: Andrzej Grzyb (A8-0160/2015) 

Przedmiot Popr. 

n

r 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Całość tekstu – 

głosowanie łączne nr 1 

87 komisja gp   

1 +  

2/gi + 618, 77, 9 

3/gi + 599, 96, 8 

4/gi + 600, 93, 11 

Głosowanie łączne nr 

2 

1-86 komisja  ↓  

głosowanie: wniosek Komisji  +  

głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 623, 70, 12 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL: poprawka 87 (3. i 4. część) 

EFDD: poprawka 87 (2. część) 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

GUE/NGL, EFDD: 

poprawka 87 

część pierwsza Całość tekstu z wyjątkiem art. 2 ust. 3 lit. h, art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz motywu 17. 

część druga Art. 2 ust. 3 lit. h 

część trzecia Art. 6 ust. 1 pkt 2, 

część czwarta Motyw 17 
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5. Kazeiny i kazeiniany przeznaczone do spożycia przez ludzi***I 

Sprawozdanie: Giovanni La Via (A8-0042/2015) 

Przedmiot Popr. 

n

r 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Całość tekstu – 

głosowanie łączne nr 1 

7 komisja  +  

Głosowanie łączne nr 

2 

1-6 komisja  ↓  

głosowanie: wniosek Komisji  +  

głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 642, 54, 9 

 

 

6. Zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii***I 

Sprawozdanie: Ingeborg Gräßle (A8-0049/2015) 

Przedmiot Popr. 

n

r 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Całość tekstu – 

głosowanie łączne nr 1 

62 komisja  +  

Głosowanie łączne nr 

2 

1-61 komisja  ↓  

głosowanie: wniosek Komisji  +  

głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 645, 16, 27 

 
 


