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ZAŁĄCZNIK 1

WYNIKI GŁOSOWANIA

Skróty i symbole

+ przyjęto
- odrzucono
 bezprzedmiotowe
w wycofano
gi (..., ..., ...) głosowanie imienne (za, przeciw, wstrzymujących się)
ge (..., ..., ...,) głosowanie elektroniczne (za, przeciw, wstrzymujących się)
gp głosowanie podzielone
go głosowanie odrębne
popr. poprawka
pk poprawka kompromisowa
oc odpowiednia część
s poprawka skreślająca
= poprawki identyczne
ust. ustęp
art. artykuł
pu punkt uzasadnienia
pr projekt rezolucji
wpr wspólny projekt rezolucji
taj głosowanie tajne
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1. Wotum nieufności dla Komisji 

(B6-0318/2005)

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

Wotum nieufności (art. 100)B6-0318/2005

głosowanie: wotum nieufności 
(całość)

gi - 35,589,35

2. Wyzwania polityczne i środki budżetowe w rozszerzonej Unii na lata 2007-2013

Spraw.: BÖGE (A6-0153/2005)

Temat nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

2 Verts/ALE gi - 31,635,19zastępczy projekt 
rezolucji 

48 GUE/NGL gi - 48,618,17

8=
37=
45=

UEN
Rosati ea
Rosati ea

gi - 140,527,11

gp

1 +

ust. 4

ust. tekst oryginału

2/gi + 543,125,10

ust. 6 35 PPE-DE gi + 549,119,11

ust. 8 9s UEN gi - 153,519,10

ust .9 10s UEN -

po ust. 9 17 PSE w

ust. 10 ust. tekst oryginału gi + 538,135,13

ust. 11 ust. tekst oryginału gi + 544,129,9

ust. 12 ust. tekst oryginału go -

po ust. 9 17 PSE w

ust. 16 25 PPE-DE ge - 326,345,5
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Temat nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

42 Angelilli, Dionisi, 
Pittella, Tajani ea

-

gp

1 -

36 Ferreira ea

2 -

16 UEN -

gp

1 +

ust. tekst oryginału

2 +

41 Hökmark ea gi - 160,512,9

1 Ayala Sender ea ge + 351,317,18

ust. 17

ust. tekst oryginału ?

gp

1 +

ust. 20 ust. tekst oryginału

2 +

gp/gi

1 + 558,120,8

ust. 24 ust. tekst oryginału

2 + 514,159,8

ust. 25 ust. tekst oryginału go +

ust. 26 ust. tekst oryginału go +

ust. 27 ust. tekst oryginału go +

ust. 28 ust. tekst oryginału gi + 542,104,40

ust. 31 6 ALDE gi + 509,123,49
dodatek

ust. 32 ust. tekst oryginału go +

18 PSE -ust. 33

26 PPE-DE gi - 295,387,6



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2005\06-08\votes_definitif\P6_PV-PROV(2005)06-08(VOT)_PL.doc PE 357.487/ 4

Temat nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

ust. tekst oryginału gi + 545,128,9

38/rev2
= 46

Rosati ea
Rosati ea

gigi - 162,511,8

11 UEN gi - 116,550,15

gp

1 +

ust. 34

ust. tekst oryginału

2/gi + 502,175,6

12=
39/rev2

=47

UEN
Rosati ea
Rosati ea

gi - 211,459,6

43 Angelilli, Dionisi, 
Pittella, Tajani ea

ge + 332,326,17

27 PPE-DE ?

ust. 35

ust. tekst oryginału ?

ust. 44 ust. tekst oryginału gi + 608,54,18

ust. 45 ust. tekst oryginału gi + 590,71,25

ust. 46 ust. tekst oryginału gi + 584,80,18

ust. 47 ust. tekst oryginału gi + 574,89,13

ust. 48 ust. tekst oryginału gi + 522,154,7

13 UEN -

23 Galeote Quecedo ea -

5 ALDE -

28 PPE-DE gi - 283,389,10

22 Capoulas Santos ea ge - 106,512,49

gp

1 +

ust. 50 tiret 
pierwsze

ust. tekst oryginału

2/gi + 472,188,13
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Temat nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

19 PSE +ust. 50 tiret drugie

ust. tekst oryginału ?

ust. 50 tiret trzecie 20 PSE -

ust. 50 tiret siódme 3 ALDE gi - 189,475,7

gp

1 +

ust. 50 tiret ósme ust. tekst oryginału

2 +

ust. 50 tiret 
dziewiąte

ust. tekst oryginału go +

40 Kirkhope ea gi - 173,497,8

14 UEN -

gp

1 +

2/gi + 528,141,13

ust. 51 tiret piąte

ust. tekst oryginału

3 +

15 UEN -

gp

1 +

ust. 51 tiret szóste

ust. tekst oryginału

2/gi + 545,121,14

ust. 53 29 PPE-DE ge + 351,306,20

ust. 54 ust. tekst oryginału go +

ust. 56 ust. tekst oryginału go +

44 Angelilli, Dionisi, 
Pittella, Tajani ea

-ust. 57

30 PPE-DE gi - 301,366,21

ust. 58 32 PPE-DE -
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Temat nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

33 PPE-DE gi + 407,268,12

ust. tekst oryginału ?

ust. 63 34 PPE-DE gi + 382,278,14

po ust. 63 4 ALDE -

ust. 69 ust. tekst oryginału go +

ust. 70 ust. tekst oryginału go +

ust. 71 ust. tekst oryginału go +

ust. 72 21 PSE -

pu G ust. tekst oryginału go +

pu N 7s UEN -

pu P ust. tekst oryginału go +

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 426,140,122

Poprawki nr 24 i 31 zostały anulowane.

Wnioski o głosowanie imienne

PSE: głosowanie końcowe
GUE/NGL: ust. 24, 33 i 35, popr. 48 i głosowanie końcowe
ALDE: popr. 3 i 6
UEN popr. 8, 9, 17 (wycofane), 11, 38/rev.2, 46, 12, 39/rev.2 i 47
PPE-DE popr. 17 (wycofane), 26, 28, 30, 33, 34, 35, ust. 11, 44, 45, 46, 47 i głosowanie końcowe
IND/DEM: popr. 2 i 37, ust. 10, 28 i 48
Kirkhope ea: popr. 40 i 41

Wnioski o głosowanie odrębne

PPE-DE ust.12
GUE/NGL: pu G i P, ust. 25
ALDE: ust. 12
Verts/ALE: ust. 35
IND/DEM: ust. 26, 27, 32, 50 tiret 9, 54, 56, 69, 70 i 71

Wnioski o głosowanie podzielone

PSE:
popr. 36
pierwsza część: cały tekst z wyjątkiem słów "(co dotyczy np. rolnictwa i przemysłu tekstylnego)"
druga część: te słowa

GUE/NGL
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ust. 4
pierwsza część: "zauważa, że nowa Komisja Barroso ... w ostatnich miesiącach jej kadencji"
druga część: "odrzuca jednak system ... trzy kolejne kadencje"

ust. 34
pierwsza część: "zauważa, że Komisja zaproponowała ... siedmioletnie ramy finansowe"
druga część: "przypomina, że  ... polityka strukturalna i polityka spójności oraz badania naukowe"

ust. 51 tiret szóste
pierwsza część: cały tekst z wyjątkiem słów "i mechanizmami współfinansowania"
druga część: te słowa

GUE/NGL, IND/DEM
ust. 51 tiret piąte
pierwsza część: "środków własnych ... obciążenia netto"
druga część: "i ustanawiającej, przed końcem  ... system finansowania UE"
trzecia część: "proponuje, aby prace ... parlamenty narodowe"

PSE, GUE/NGL
ust. 50 tiret pierwsze
pierwsza część: "zauważa, że zgodnie z ... dla UE-25 pozostaje w sferze wątpliwości"
druga część: "i w związku z tym proponuje, aby ... potrzeby przekroczą przewidywania"

Verts/ALE:
ust. 16
pierwsza część: cały tekst z wyjątkiem słów "i dlatego obecne przepisy dotyczące Funduszu Spójności 
powinny być w dalszym ciągu stosowane"
druga część: te słowa

IND/DEM:
ust. 20
pierwsza część: "podkreśla jednak, że ... Państwa Członkowskie"
druga część: "podkreśla jednak... Agendy Polityki Społecznej"

ust. 24
pierwsza część: "uznaje ukończenie ... przyznawanych mu funduszy"
druga część: "wyraża przekonanie ... zmian sytuacji"

ust. 50 tiret ósme
pierwsza część: Pozycja 3 "Pozycja 3: Obywatelstwo ... Parlamentu Europejskiego"
druga część: "zatem... na Młodzież"

Różne

Sprawozdawca Raimer Böge przedłożył następujące uściślenia: 

W ust. 50 tiret siódme i dziewiąte należy zastąpić:

- "4,5 mld EUR" "4,7 mld EUR", 

- "2,5 mld EUR" "2,7 mld EUR", 

- "1,5 mld EUR" "1,2 mld EUR", 
Drugą część poprawki 6 należy traktować jako dodatek do ust. 31.
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3. Kontrola środków pieniężnych ***II

Zalecenia do drugiego czytania: PEILLON (A6-0167/2005)

Temat nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

Poprawki komisji 
przedmiotowo 
właściwych - 

głosowanie łączne

1-3 komisja +

4. Wyroby objęte podatkiem akcyzowym

Spraw.: ROSATI (A6-0138/2005) *

Temat nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

Poprawki komisji 
przedmiotowo 
właściwych - 

głosowanie łączne

2-3 komisja +

Poprawki komisji 
przedmiotowo 
właściwych - 
głosowanie 

odrębne

6 komisja go/ge + 432,146,58

gp

1 +

2 +

1 komisja

3 +

4 komisja go +

gp

1 +

7 komisja

2 -

art. 9 ust. 2

9 Verts/ALE gi - 56,574,27

8 Verts/ALE gi - 152,480,25

gp

pu 13

5 komisja

1 +
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Temat nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

2/ge + 306,299,51

głosowanie: projekt z  poprawkami +

głosowanie: rezolucja legislacyjna +

Wnioski o głosowanie imienne

Verts/ALE popr. 8 i 9

Wnioski o głosowanie podzielone

GUE/NGL:
popr. 1
pierwsza część: "Trzynaście lat po ... objętych podatkiem akcyzowym" z wyjątkiem słowa 
"swobodnego"
druga część: "swobodnego"
trzecia część: "oraz utworzenia ... w tej dziedzinie"

PPE-DE
popr. 5
pierwsza część: "Postanowienia umożliwiające ... zasadami rynku wewnętrznego dyskryminacji"
druga część: "W związku z powyższym ... lub też do celów handlowych"

PPE-DE, PSE, ALDE:
popr. 7
pierwsza część: "Wyroby określone w ... e) ilość wyrobów"
druga część: "Komisja dokonuje przeglądu ... niehandlowy charakter wyrobów"

Wnioski o głosowanie odrębne
GUE/NGL: popr. 4
Sprawozdawca: popr. 6

5. Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości

Projekt rezolucji B6-0327/2005

Temat nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

Projekt rezolucji B6-0327/2005(Komisja Wolności Obywatelskich)

ust. 1 ust. tekst oryginału go +

ust. 3 ust. tekst oryginału go +

gpust. 13 ust. tekst oryginału

1 +
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Temat nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

2/gi + 572,68,11

3/gi + 501,149,10

ust. 14 ust. tekst oryginału go/ge + 499,85,65

4 GUE/NGL -

5 GUE/NGL ge + 331,290,20

po ust. 17

6 GUE/NGL -

gp

1/ge + 339,300,10

ust. 22 ust. tekst oryginału

2 +

po ust. 22 2 GUE/NGL -

po ust. 23 1 GUE/NGL -

gp

1 +

ust. 24 ust. tekst oryginału

2/ge + 343,298,10

ust. 25 ust. tekst oryginału go/ge + 348,295,9

ust. 26 ust. tekst oryginału go +

po ust. 26 3 GUE/NGL gi - 312,319,14

8 PSE w

gp

1/gi + 565,92,9

2/gi + 521,128,9

3 +

ust. 29

ust. tekst oryginału

4 -

ust. 31 9 PSE ge - 299,346,6

po ust. 31 7 GUE/NGL gp
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Temat nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

1/ge + 332,310,19

2 -

1 -

10 PSE

2 ?

gp

1 +

2/ge - 292,363,8

ust. 33

ust. tekst oryginału

3 +

pu G ust. tekst oryginału go +

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 528,116,24

Wnioski o głosowanie podzielone

Verts/ALE
popr. 10
pierwsza część: cały tekst z wyjątkiem słowa "biometrycznej"
druga część: to słowo

Verts/ALE, GUE/NGL
ust. 33
pierwsza część: Cały tekst z wyjątkiem słowa "szczególnie ... elementów techniki biometrycznej " i 

"skuteczność wykorzystania techniki biometrycznej i"
druga część: "w szczególności ... elementów techniki biometrycznej" i " skuteczność 
wykorzystania techniki biometrycznej i"
trzecia część: "skuteczność wykorzystania techniki biometrycznej i"

ALDE
popr. 7
pierwsza część: "ostrzega Radę ... systemów informatycznych"
druga część: "sprzeciwia się „zasadzie ... represyjną bazę danych"

PSE, GUE/NGL, IND/DEM
ust. 29
pierwsza część: tiret pierwsze z wyjątkiem słów "ściślejszych form współpracy między Europolem i 

Eurojustem"
druga część: te słowa
trzecia część: tiret drugie
czwarta część: tiret trzecie

UEN
ust. 22
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pierwsza część: "wyraża głębokie zaniepokojenie ... odsyłania cudzoziemców"
druga część: "przypomina, że umowy o readmisji ... przyczyn zjawiska migracji"

ust. 24
pierwsza część: "zwraca się do Komisji ... Traktatu WE"
druga część: "ponieważ ostatnie incydenty ... prawa UE"

IND/DEM, GUE/NGL
ust. 13
pierwsza część: "wskazuje, że współpraca sądowa ... zainteresowanymi stronami"
druga część: "a także poprzez ... kwestiach europejskich"
trzecia część: "w tej dziedzinie, ... Prokuratury Europejskiej"

Wnioski o głosowanie odrębne

GUE/NGL pu G ust. 1, 3 i 14
PPE-DE ust. 22, 24, 25 i 26

Wnioski o głosowanie imienne

PPE-DE pop 3 i głosowanie końcowe

6. Ochrona mniejszości i polityka zwalczania dyskryminacji w rozszerzonej Europie

Spraw.: MORAES (A6-0140/2005)

Temat nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

gp

1/ge + 549,62,20

2/ge + 349,280,18

ust. 2 ust. tekst oryginału

3 +

ust. 8 tiret pierwsze 11 UEN -

ust. 14 3 ALDE +

gp

1 +

ust. 15 ust. tekst oryginału

2 +

gp

1 +

podtytuł przed ust. 
19

ust. tekst oryginału

2 +
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Temat nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

ust. 21 tiret 
pierwsze

4 ALDE +

ust. 21 tiret trzecie ust. tekst oryginału go +

12 UEN gi - 93,536,21

gp/gi

1 + 571,55,15

ust. 22

ust. tekst oryginału

2 + 341,294,16

ust. 23 ust. tekst oryginału go +

9 UEN gi - 212,415,18

gp/gi

1 + 575,62,19

ust. 24

ust. tekst oryginału

2 + 346,280,22

ust. 43 6 GUE/NGL +

1=
7=

PPE-DE
UEN

+

5 ALDE w

ust. 47

ust. tekst oryginału gi ?

ust. 48 10 UEN -

ust. 49 8S UEN gi + 556,86,10

gp

1 +

tiret drugie ust. tekst oryginału

2 +

tiret trzecie ust. tekst oryginału go +

po pu A 2 ALDE +

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 360,272,20

Wnioski o głosowanie imienne

UEN ust. 22 i 24, popr. 9 i 12
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PPE-DE ust. 22 (część druga)
Verts/ALE: popr. 8s (ust. 49) i głosowanie końcowe

Wnioski o głosowanie podzielone

PPE-DE
ust. 22
pierwsza część: "potwierdza... względów religijnych jest zabroniona"
druga część: "wzywa Państwa Członkowskie ... edukacji"

ust. 24
pierwsza część: Cały tekst z wyjątkiem słów "wyrażanie przepełnionych nienawiścią komentarzy przez 

przywódców religijnych i politycznych"
druga część: te słowa

PPE-DE, IND/DEM
ust. 2
pierwsza część: "przypomina, że w myśl ... (dlatego)" bez słów "czołowych polityków i członków 

rządów"
druga część: "czołowych polityków i członków rządów"
trzecia część: "podkreśla fakt ... kolejnym rozszerzeniem"

IND/DEM
tiret drugie
pierwsza część: cały tekst z wyjątkiem słowa "lub orientację seksualną"
druga część: te słowa

ust. 15
pierwsza część: Cały tekst z wyjątkiem słów "lub orientację seksualną"
druga część: te słowa

podtytuł przed ust. 19
pierwsza część: Cały tekst z wyjątkiem słów "lub orientację seksualną"
druga część: te słowa

Wnioski o głosowanie odrębne

IND/DEM: podtytuł 3 ust. 21 tiret trzecie, ust. 23 i 24


