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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. Dostęp państw członkowskich i Europolu do Wizowego Systemu 

Informacyjnego (VIS) do w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i 

innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i ścigania * 

Sprawozdanie: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

jedno głosowanie gi + 543, 37, 54 

 

 

2. Projekt budżetu korygującego nr 6/2015 - Zasoby własne - fundusze 

powiernicze Unii na rzecz działań zewnętrznych - Urząd Organu Europejskich 

Regulatorów Łączności Elektronicznej 

Sprawozdanie: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

jedno głosowanie gi + 600, 43, 2 

 

 

3. Uruchomienie instrumentu elastyczności na potrzeby natychmiastowych 

środków budżetowych w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji 

Sprawozdanie: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015) (wymagana większość kwalifikowana i 3/5 

oddanych głosów) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

jedno głosowanie gi + 573, 66, 10 

 

 

4. Projekt budżetu korygującego nr 7/2015: Zarządzanie kryzysem związanym 

z uchodźcami: natychmiastowe środki budżetowe w ramach Europejskiego 

programu w zakresie migracji 

Sprawozdanie: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 3 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2 +  

3 +  

Ust. 8 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Po ust. 11 2 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

gi + 351, 300, 5 

3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

gi - 227, 406, 23 

4 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

5 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

gi - 102, 515, 39 

6 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

Motyw G ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Po motywie G 1 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 577, 66, 14 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

Verts/ALE: poprawki 2, 3 i 5 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ECR: 

motyw G 

część pierwsza „mając na uwadze, że wzrost ... rocznych procedurach budżetowych” 

część druga „oraz przy przeglądzie wieloletnich ram finansowych” 
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Ust. 3 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „ponieważ zaproponowane środki z pewnością nie będą 

wystarczające” i „uwzględniającego operacje poszukiwawcze ... wieloletnich ram 

finansowych”  

część druga „ponieważ zaproponowane środki z pewnością nie będą wystarczające” 

część trzecia „uwzględniającego operacje poszukiwawcze ... wieloletnich ram finansowych” 

 
Ust. 8 

część pierwsza „przypomina Komisji i Radzie ... na płatności w 2016 r.” 

część druga „które mogą okazać ... w poszczególnych działach” 
 

 

5. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Béli Kovácsa 

Sprawozdanie: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

głosowanie: wniosek dotyczący 

decyzji /projekt decyzji 

 +  

 

 

 

6. Powołanie dyrektora zarządzającego EFIS 

Sprawozdanie: Jean Arthuis i Roberto Gualtieri (A8-0292/2015) (głosowanie tajne (art. 182 ust. 1 
Regulaminu)) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

głosowanie: kandydatura 

Wilhelma Molterera 

 + 381, 144, 130 

 

 

7. Powołanie zastępcy dyrektora zarządzającego EFIS *** 

Sprawozdanie: Jean Arthuis i Roberto Gualtieri (A8-0293/2015) (głosowanie tajne (art. 182 ust. 1 
Regulaminu)) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

głosowanie: kandydatura Iliyany 

Tsanovej 

 + 454, 130, 64 
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8. Ku nowemu porozumieniu międzynarodowemu w sprawie klimatu, które ma 

zostać zawarte w Paryżu 

Sprawozdanie: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 1 7-8 Verts/ALE  +  

Ust. 7 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 9 4 PPE gi - 273, 359, 25 

Ust. 10 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Po ust. 10 5 PPE gi - 261, 368, 29 

Po ust. 12 9 Verts/ALE ge + 453, 194, 5 

10 Verts/ALE ge - 310, 334, 10 

Ust. 13 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Po ust. 13 11 Verts/ALE ge - 275, 360, 22 

Ust. 14 2 ECR gi - 257, 342, 57 

ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Po ust. 16 12 Verts/ALE  +  

Ust. 17 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 19 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 333, 315, 8 

Ust. 20 3 ECR  -  

Ust. 24 13 Verts/ALE  -  

Ust. 25 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 380, 229, 44 

Ust. 28 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 500, 144, 6 

Ust. 29 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Ust. 31 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 53 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 337, 316, 2 

Ust. 54 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 479, 133, 42 

Ust. 55 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

4 +  

5 +  

6 +  

Ust. 57 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Po ust. 77 14 Verts/ALE ge + 330, 310, 6 

Po ust. 80 ust.  ge + 418, 187, 38 

poprawka ustna 

Motyw H 1 ECR  -  

Motyw K 6 PPE ge + 325, 293, 22 

głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 434, 96, 52 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ECR: poprawki 2, 4, ust. 28, 54 (2. część) 

Verts/ALE: poprawki 2 i 4 

EFDD: poprawki 4, 5 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ECR: ust. 14 

GUE/NGL: ust. 28 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ECR: 

Ust. 7 

część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje ... celów i strategii dekarbonizacyjnych” 

część druga „przez uznanie za priorytet ... zanieczyszczającym źródłem energii” 

 
Ust. 13 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „z najwyższym poziomem” 

część druga te słowa 

 
Ust. 17 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „stopniowe wycofywanie dopłat ... technologii 

zakładów węglowych”  

część druga te słowa 
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Ust. 19 

część pierwsza „wzywa Komisję i państwa ... UE dla okresu do 2020 r.” 

część druga „i ogłoszenia, że UE ... co najmniej 2 Gt” 

 
Ust. 53 

część pierwsza „wzywa UE i państwa członkowskie ... działań związanych ze zmianą klimatu”  

część druga „przypomina, że w miarę ... kierunku pełnej dodatkowości” 

 
Ust. 54 

część pierwsza „wzywa do podjęcia ... związanych ze zmianą klimatu” 

część druga „w tym do odłożenia ... projekty innowacji technologicznych” 

 
PPE: 

Ust. 25 

część pierwsza „zauważa, że dążenie do ... przyczynić się do osiągnięcia celu” 

część druga „poprzez przeciwdziałanie marnotrawstwu ... wykorzystanie surowców” 

 
GUE/NGL: 

Ust. 10 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „technologii wychwytywania i składowania dwutlenku 

węgla z wykorzystaniem energii z biomasy (BECCS)” i „dwutlenku węgla (CDR)” 

część druga „technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla z wykorzystaniem 

energii z biomasy (BECCS)” 

część trzecia „dwutlenku węgla (CDR)” 

 
Ust. 31 

część pierwsza „odnotowuje, że wylesianie ... nie będzie możliwe” 

część druga „ponadto wzywa UE do ... w krajach rozwijających się” 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

Ust. 29 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „zapewnienia długoterminowej stabilności cenowej 

uprawnień do emisji i” 

część druga te słowa 

 
ECR, PPE, GUE/NGL: 

Ust. 55 

część pierwsza: „wzywa do stosowania na całym ... inwestycje związane z klimatem” z wyjątkiem 

słów „szeroko pojętego ... dwutlenku węgla jako” i „i dochodów z nałożenia ... w 

handlu międzynarodowym” 

część druga: „szeroko pojętego ... dwutlenku węgla jako” 

część trzecia: „i dochodów z nałożenia ... w handlu międzynarodowym” 

część czwarta: „wzywa zatem do przeznaczenia ...  gospodarstwach rolnych” 

część piąta: „podkreśla znaczenie mobilizacji ... emisji ekologicznych obligacji” z wyjątkiem 

słów „w tym wycofywania kredytów ... w paliwa kopalne” 

część szósta: „w tym wycofywania kredytów ... w paliwa kopalne” 

 
ECR, PPE: 

Ust. 57 

część pierwsza: „wzywa do konkretnych działań ... grupy G-20 państw w 2009 r.” 

część druga: „dotyczącej wycofywania wszelkich dopłat do paliw kopalnych” 

część trzecia: „do roku 2020” 
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Różne 

Anne-Marie Mineur zaproponowała następującą poprawkę ustną po ust. 80: 

„80a. zwraca uwagę na fakt, iż działania lobbingowe zarówno przed negocjacjami w ramach 

konferencji COP 21 jak i w czasie tych negocjacji mogą mieć wpływ na wynik negocjacji; podkreśla, 

zatem, iż działania te powinny być przejrzyste, wyraźnie wskazane w porządku dziennym konferencji 

COP 21 UNFCCC oraz że konferencja powinna zapewnić równy dostęp wszystkim zainteresowanym 

stronom;” 

 


