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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. Wniosek o uchylenie immunitetu Marie-Christine Boutonnet 

Sprawozdanie: Heidi Hautala (A8-0259/2017) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie  +  

 

 

2. Powołanie Simona Busuttila do komitetu ustanowionego na mocy art. 255 TFUE 

Projekt decyzji: B8-0503/2017 (głosowanie tajne (art.180a ust. 1 Regulaminu) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: 

kandydatura Simona 

Busuttila 

taj + 556, 82, 35 

 

 

3. Skład imienny komisji specjalnej ds. terroryzmu 

Skład imienny komisji specjalnej ds. terroryzmu 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Przyjęcie bez głosowania 

 

 

4. Umowa między UE a Islandią w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych 

produktów rolnych i środków spożywczych *** 

Zalecenie: David Borrelli (A8-0254/2017) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: 

wyrażenie zgody 

gi + 665, 7, 18 
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5. Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islandią w 

sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi *** 

Zalecenie: David Borrelli (A8-0256/2017) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: 

wyrażenie zgody 

gi + 637, 8, 46 

 

 

 

6. Wdrażanie dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego 

Sprawozdanie: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 606, 30, 54 

 

 

7. Funkcjonowanie franczyzy w branży detalicznej 

Sprawozdanie: Dennis de Jong (A8-0199/2017) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 617, 31, 43 

 

 

8. Strategia kosmiczna dla Europy 

Sprawozdanie: Constanze Krehl (A8-0250/2017) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 609, 66, 16 
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9. Dalsze kształcenie i kształcenie na odległość na poziomie akademickim w ramach 

europejskiej strategii dotyczącej kształcenia przez całe życie 

Sprawozdanie: Milan Zver (A8-0252/2017) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 577, 54, 59 

 

 

10. Uchylenie przestarzałych rozporządzeń w zakresie sektora żeglugi śródlądowej i 

sektora transportu drogowego towarów ***I 

Sprawozdanie: Karima Delli (A8-0228/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wstępne porozumienie 

Wstępne porozumienie 3 komisja gi + 683, 3, 2 

 

 

 

11. Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych ***I 

Sprawozdanie: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wstępne porozumienie 

Wstępne porozumienie 30 komisja gi + 582, 98, 9 

Wspólne oświadczenie 29 komisja  +  
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12. Środki zapewniające bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego ***I 

Sprawozdanie: Jerzy Buzek (A8-0310/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wstępne porozumienie 

Wstępne porozumienie 179 komisja gi + 567, 101, 23 

Oświadczenie Komisji 178 komisja  +  

 

 

 

13. Polowania na wieloryby w Norwegii 

Projekt rezolucji: B8-0499/2017 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-0499/2017 

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

Ust. 1 1 ENF  -  

ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 2 2 ENF  -  

ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 3 9 PPE ge - 231, 427, 17 

3 ENF  -  

Ust. 7 10 PPE  -  

Ust. 8 4 ENF  -  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw I 5 PPE  -  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Motyw N 6 PPE  -  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: ust. 1, 2 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

GUE/NGL: 

ust. 8 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „Komisję, Europejską Służbę Działań Zewnętrznych 

(ESDZ) i Radę do wykorzystania kanałów dwustronnych i wielostronnych, by 

nakłonić”  

część druga te słowa 
 

Różne 

Poprawki 7 i 8 zostały wycofane. 
 

 

14. Przystąpienie UE do Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i 

zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej 

Sprawozdanie okresowe: Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy i Anna Maria Corazza Bildt (A8-

0266/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 4 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/ge + 454, 163, 45 

2/ge + 402, 221, 37 

3 +  

Ust. 9 lit. k) ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 9 lit. m) ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 13 ust. pierwotny gp   
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

tekst 
1 +  

2 +  

Ust. 15 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 339, 307, 25 

Motyw I ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw R ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw AA ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 384, 276, 8 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 489, 114, 69 

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: motyw R, ust. 15 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

motyw I 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „oraz osób LGBTI” 

część druga te słowa 

 
motyw AA  

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „oraz środki na rzecz ułatwienia ofiarom dostępu do 

mieszkalnictwa i zatrudnienia,” 

część druga te słowa 

 
ust. 4 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „w tym bezpiecznej i legalnej aborcji,” i „oraz 

bezpiecznej i legalnej aborcji” 

część druga „w tym bezpiecznej i legalnej aborcji,” 

część trzecia „oraz bezpiecznej i legalnej aborcji” 

 
ust. 9 lit. k) 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „takich jak kobiety z niepełnosprawnością, 

uchodźczynie, dzieci, kobiety w ciąży, kobiety LBTI oraz kobiety i ich dzieci, które 

padły ofiarą przemocy ze względu na płeć, a które wymagają dodatkowego 

wsparcia” 

część druga te słowa 
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ust. 9 lit. m) 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „edukacji seksualnej,” 

część druga te słowa 

 
ust. 13 

część pierwsza „wzywa Komisję do dokonania przeglądu obowiązującej decyzji ramowej UE w 

sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą 

środków prawnokarnych” 

część druga „by uwzględniała ona seksizm, przestępstwa z nienawiści oraz podżeganie do 

nienawiści ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową i cechy płciowe” 
 

 

15. Wpływ międzynarodowych i unijnych politycznych strategii handlowych na 

globalne łańcuchy wartości 

Sprawozdanie: Maria Arena (A8-0269/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 46 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/ge + 159, 322, 188 

2 +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 497, 124, 56 

 

Wnioski o głosowanie podzielone 

posłowie 

ust. 46 

część pierwsza „ostrzega przed negatywnym wpływem rozwoju i liberalizacji handlu na jakość 

zatrudnienia, a także ryzykiem wzrostu handlu siłą roboczą;” 

część druga „podkreśla, że kobiety są najczęściej najbardziej narażone i że w ich przypadku 

handel siłą roboczą ma miejsce równolegle z handlem w celach seksualnych i 

kobietobójstwem;” 
 

Różne 

W ust. 21 „ISO 2600” należy odczytywać jako „ISO 26000”. 

 


