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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. Sytuacja osób z albinizmem w Malawi i w innych krajach afrykańskich 

Projekty rezolucji: B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-
0553/2017, B8-0554/2017, B8-0562/2017 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0543/2017 

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

Po ust. 3 3 GUE/NGL  -  

Po motywie H 1 GUE/NGL  -  

Po motywie Q 2 GUE/NGL  -  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0543/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0544/2017  ALDE  ↓  

B8-0546/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0547/2017  PPE  ↓  

B8-0551/2017  S&D  ↓  

B8-0553/2017  ECR  ↓  

B8-0554/2017  EFDD  ↓  

B8-0562/2017  ENF  ↓  
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2. Sprawy przywódców Tatarów krymskich Achtema Czijgoza, Ilmiego Umerowa i 

dziennikarza Mykoły Semeny 

Projekty rezolucji: B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017, B8-0559/2017 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0545/2017 

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

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0545/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0548/2017  ALDE  ↓  

B8-0552/2017  S&D  ↓  

B8-0557/2017  PPE  ↓  

B8-0559/2017  ECR  ↓  

 

Różne 

Elisabetta Gardini wycofała swój podpis spod projektu rezolucji B8-0557/2017. 
 

 

3. Sytuacja na Malediwach 

Projekty rezolucji: B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-
0560/2017, B8-0561/2017 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0549/2017 

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

Ust. 5 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 8 1 GUE/NGL  -  

Ust. 14 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2 +  

Ust. 15 
ust. 

pierwotny 

tekst 

 + z poprawką ustną 

Motyw C 
ust. 

pierwotny 

tekst 

 + z poprawką ustną 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0549/2017  ALDE  ↓  

B8-0550/2017  ECR  ↓  

B8-0555/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0556/2017  EFDD  ↓  

B8-0558/2017  PPE  ↓  

B8-0560/2017  S&D  ↓  

B8-0561/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ECR: 

ust. 5 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „wzywa do powszechnego zniesienia kary śmierci;” 

część druga te słowa 

 

GUE/NGL 

ust. 14 

część pierwsza „wzywa UE do nieograniczonego korzystania z wszystkich dostępnych jej 

instrumentów w celu promowania poszanowania praw człowieka i zasad 

demokratycznych na Malediwach” 

część druga „w tym rozważenia tymczasowego wprowadzenia ukierunkowanych sankcji 

indywidualnych wobec osób, które nie szanują praw człowieka;” 
 

Różne: 

Charles Tannock złożył poprawkę ustną do ust. 15 mającą na celu skreślenie tego ustępu, a także 

następującą poprawkę ustną do motywu C: 

„C. mając na uwadze, że swobody polityczne i obywatelskie zostały ograniczone, przywódcy 

opozycji arbitralnie aresztowani, media są atakowane, a rosnący w siłę konserwatyzm religijny 

jest uważany za przyczynę ograniczenia wolności wyznania i tolerancji religijnej w miarę jak 

prezydent Abdulla Jamin, będący byłym przywódcą Postępowej Partii Malediwów, i jego rząd 

dążą do wzmocnienia swojej władzy;”. 
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4. Wzmocniona współpraca: Prokuratura Europejska *** 

Zalecenie: Barbara Matera (A8-0290/2017) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: 

wyrażenie zgody 

gi + 456, 115, 60 

 

 

 

5. Systemy penitencjarne i warunki panujące w więzieniach 

Sprawozdanie: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Zastępczy projekt 

rezolucji 

1 ENF gi - 81, 524, 32 

Ust. 7 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Ust. 12 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 287, 259, 89 

Głosowanie: rezolucja komisji LIBE gi + 474, 109, 34 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ENF: poprawka 1 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

posłowie: ust. 12 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

posłowie: 

ust. 7 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „ponieważ liczba więźniów wzrasta w takim samym 

tempie, jak wzrost tej pojemności” 

część druga te słowa 

 


