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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
np niski próg (1/20 posłów)
śp średni próg (1/10 posłów)
wp wysoki próg (1/5 posłów)
taj głosowanie tajne



P9_PV(2019)09-18(VOT)_PL.docx 2 PE 640.603

1. Projekt budżetu korygującego nr 1/2019 do budżetu ogólnego – nadwyżka z roku 
2018

Sprawozdanie: John Howarth (A9-0005/2019)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie gi + 601, 40, 12

2. Projekt budżetu korygującego nr 2/2019 do budżetu ogólnego – Zasilenie 
kluczowych programów na rzecz konkurencyjności UE: „Horyzont 2020” i 
Erasmus+

Sprawozdanie: John Howarth (A9-0004/2019)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Głosowanie: rezolucja 
(cały tekst)

gi + 614, 69, 10

3. Uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu 
udzielenia pomocy Rumunii, Włochom i Austrii

Sprawozdanie: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019) (wymagana większość głosów posłów do 
Parlamentu i 3/5 oddanych głosów)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie gi + 645, 18, 30

4. Projekt budżetu korygującego nr 3/2019: wniosek o uruchomienie środków z 
Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Rumunii, 
Włochom i Austrii

Sprawozdanie: John Howarth (A9-0006/2019)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie gi + 649, 19, 30
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5. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – 
EGF/2019/000 TA 2019 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji

Sprawozdanie: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019) (wymagana większość głosów posłów do Parlamentu i 
3/5 oddanych głosów)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie gi + 580, 61, 67

6. Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE

Projekty rezolucji: B9-0038/2019, B9-0039/2019

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0038/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

gp

1 +

Ust. 4 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 541, 149, 11

gp

1/gi + 504, 167, 28

Ust. 12 ust. pierwotny 
tekst

2 +

gp

1 +

Ust. 14 ust. pierwotny 
tekst

2 +

Ust. 17 ust. pierwotny 
tekst

go +

Ust. 20 ust. pierwotny 
tekst

go +

gp

1 +

Motyw A ust. pierwotny 
tekst

2 +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

gp

1 +

Motyw D ust. pierwotny 
tekst

2 +

Motyw K ust. pierwotny 
tekst

go +

Motyw N ust. pierwotny 
tekst

go +

Głosowanie: rezolucja (cały tekst) gi + 544, 126, 38

Projekt rezolucji B9-0039/2019
(ID)

Głosowanie: rezolucja (cały tekst) ↓

Wnioski o głosowanie imienne
ID: ust. 4 (część druga), ust. 12 (część pierwsza); głosowanie końcowe (B9-0038/2019)

Wnioski o głosowanie odrębne
ECR: motyw K
ID: ust. 17, 20; motyw N

Wnioski o głosowanie podzielone
ID:
ust. 12
część pierwsza „podkreśla, że jeżeli Zjednoczone Królestwo miałoby wystąpić z UE bez 

porozumienia, odpowiedzialność za to w całości spoczywałaby na rządzie 
Zjednoczonego Królestwa;”

część druga „zwraca ponadto uwagę na skutki, jakie takie wystąpienie bez porozumienia 
miałoby dla granicy między Irlandią Północną a Irlandią, a także dla funkcjonowania 
i realizacji porozumienia wielkopiątkowego;”

ust. 14
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „lub powielenie korzyści wynikających z członkostwa 

w UE, czy warunki okresu przejściowego przewidzianego w umowie o wystąpieniu”
część druga te słowa

motyw A
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „i niefortunnym” oraz „negatywne”
część druga te słowa

motyw D
część pierwsza „mając na uwadze, że obecnie ok. 3,2 mln obywateli z pozostałych 27 państw 

członkowskich (UE27) zamieszkuje w Zjednoczonym Królestwie, a 1,2 mln 
obywateli Zjednoczonego Królestwa zamieszkuje w UE27; mając na uwadze, że 
obywatele ci osiedlili się w innym państwie członkowskim, zrobili to na gruncie 
praw, jakie przysługują im na mocy prawa UE”
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część druga „oraz przy założeniu, że przez całe życie nadal będą korzystać z tych praw;”

ECR, ID:
ust. 4
część pierwsza „zauważa, że podstawowe opcje Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do granicy 

między Irlandią a Irlandią Północną są i pozostaną takie same, bez względu na rząd; 
przypomina, że rząd Zjednoczonego Królestwa odrzucił pierwszą propozycję UE 
dotyczącą rozwiązania awaryjnego wyłącznie dla Irlandii Północnej, a następnie 
zwrócił się z wnioskiem o jej zmianę, by odpowiadała ona temu, co znajduje się 
obecnie w umowie o wystąpieniu; wyraża gotowość powrotu do rozwiązania 
awaryjnego wyłącznie dla Irlandii Północnej”

część druga „ale podkreśla, że nie wyrazi zgody na zawarcie umowy o wystąpieniu bez 
rozwiązania awaryjnego”


