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ZAŁĄCZNIK

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. Umowa o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Sfederowanymi Stanami 
Mikronezji w sprawie połowów

*

Spraw.: Rosa MIGUELEZ RAMOS (A6-0035/2006)

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

 jedno głosowanie gi + 472,65,73

Wnioski o głosowanie imienne:
IND/DEM: głosowanie końcowe

2. Minimalne informacje, jakie muszą być zawarte w licencjach połowowych *

Spraw.: Iles BRAGHETTO (A6-0037/2006)

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

 jedno głosowanie +

3. Ocena europejskiego nakazu aresztowania

Spraw.: Adeline HAZAN (A6-0049/2006)

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

 jedno głosowanie gi + 521,99,36

Wnioski o głosowanie imienne:
IND/DEM: głosowanie końcowe

4. Sytuacja praw człowieka w Czadzie

Projekt rezolucji: B6-0148/2006

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

Projekt rezolucji komisji rozwojuB6-0148/2006

uznany za przyjęty (art. 90 ust. 4)

5. Rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot 
Europejskich

*
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Spraw.: Ingeborg GRÄßLE (A6-0057/2006)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

Poprawki komisji 
przedmiotowo 
właściwych - 

głosowanie łączne

1-27
30-67
70-92
94-
102
104
106
108-
113
115
117-
130
132-
134

komisja +

28 komisja gi + 627,0,31

29 komisja gi + 636,1,25,

68 komisja gi + 640,0,23

69 komisja gi + 634,0,21

93 komisja gi + 626,11,23,

103 komisja gi + 622,10,26

105 komisja gi + 628,7,24

107 komisja gi + 630,9,27

114 komisja gi + 629,13,25

116 komisja gi + 627,10,24

Poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej - 
głosowanie 

odrębne

131 komisja gi + 629,10,23

gp

1 +

136 PPE-DE

2 + poprawka ustna

art. 9 ust. 1

135 Verts/ALE ↓

głosowanie: projekt z poprawkami gi + 618,17,23

głosowanie: rezolucja legislacyjna odroczenie głosowania (art. 53 ust. 2)
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Nie należy skreślać ostatniej części pierwszego ustępu, opublikowanej w poprawce 108 ("chyba, że stosowne 
akty podstawowe stanowią inaczej").

Wnioski o głosowanie imienne
PPE-DE: popr. 28, 29, 68, 69, 93, 103, 105, 107, 114, 116, 131 i projekt z poprawkami.

Wnioski o głosowanie podzielone
Verts/ALE
Popr. 136
pierwsza część: Całość tekstu z wyłączeniem słów: "do maksymalnej kwoty 1 000 000 000 EUR rocznie"
druga część: te słowa

Różne:
Ingeborg Gräßle zaproponowała poprawkę ustną do poprawki 136 część druga: 
"Niewykorzystane środki na pokrycie zobowiązań i środki na pokrycie zobowiązań odpowiadające kwocie 
środków umorzonych w wyniku całkowitego bądź częściowego braku realizacji projektów, na które zostały 
przeznaczone, mogą jednak, w należycie uzasadnionych przypadkach, przewidzianych przez wspólną 
decyzję władzy budżetowej, akt podstawowy lub porozumienie w łonie władzy budżetowej, zostać 
ponownie postawione do dyspozycji do maksymalnej kwoty 1 000 000 000 [...] EUR rocznie w przypadku, 
gdy pierwotnie zaplanowane programy muszą zostać bezwzględnie zrealizowane lub gdy potrzebne są 
środki na sfinansowanie nowych działań."

6. Przymusowa prostytucja w ramach światowych imprez sportowych

Projekt rezolucji: B6-0160/2006

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

Projekt rezolucji B6-0160/2006(komisja FEMM)

11 Verts/ALE +

4 ALDE +

ust. 1

15 IND/DEM +

16 IND/DEM + Dodatek do ust. 2ust. 2

5 ALDE +

po ust. 3 12 Verts/ALE -

ust. 4 6 ALDE +

17 IND/DEM ge - 192,430,18ust. 5

7 ALDE +

8 ALDE +po ust. 5

9 ALDE +
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Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

10 ALDE +

13 Verts/ALE -

ust. 6 18 IND/DEM ge + 387,224,23

po odniesieniu 5 1 ALDE +

2 ALDE +po odniesieniu 6

3 ALDE +

pu E 14 IND/DEM -

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

Różne
Grupa PSE zaproponowała, aby poprawka 16 została poddana pod głosowanie jako dodatek do tekstu 
oryginału do ust. 2. 

7. Czwarte Światowe Forum Wodne

Projekty rezolucji: B6-0149/2006, B6-0153/2006, B6-0155/2006, B6-
0163/2006, B6-0164/2006, B6-0165/2006

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0149/2006(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN)

1 Verts/ALE + poprawka ustnapo ust. 12

2 Verts/ALE +

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0149/2006 PSE ↓

B6-0153/2006 PPE-DE ↓

B6-0155/2006 Verts/ALE ↓

B6-0163/2006 GUE/NGL ↓

B6-0164/2006 ALDE ↓
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Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

B6-0165/2006 UEN ↓

Divers
Eija-Riitta Korhola przedłożyła poprawkę ustną do poprawki 1:

Ustęp 12a:
"podkreśla zwiększone ryzyko niedoboru wody z powodu zmian klimatycznych; przypomina, że zjawisko 
pustynnienia, topniejące lodowce, niski poziom wód gruntowych oraz wzrastający poziom wód słonych 
prowadzi do ograniczenia zasobów wodnych w wielu częściach świata; wzywa UE i jej Państwa 
Członkowskie oraz społeczność międzynarodową do podjęcia działań mających na celu przeciwdziałanie 
zmianom klimatycznym w celu zahamowania tych zjawisk;"

8. Restrukturyzacje i zatrudnienie

Spraw.: Jean Louis COTTIGNY (A6-0031/2006)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

ust. 2 20 PPE-DE +

21/rev PPE-DE -

13 GUE/NGL -

gp

1 +

ust. 3

ust. tekst oryginału

2 -

ust. 6 22 PPE-DE +

gp poprawka ustna

1 +

ust. 9 ust. tekst oryginału

2/gi - 258,376,23

po ust. 12 6 PSE ge + 426,201,22

ust. 14 23 PPE-DE +

po ust. 14 28 PPE-DE ge + 418,229,15

24 PPE-DE +ust. 16

5 ALDE +
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Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

po ust. 18 10 PSE gi + 434,208,18

ust. 20 11 PSE gi + 327,294,38

ust. 23 ust. tekst oryginału go -

25/rev PPE-DE +ust. 24

2=
12=

Verts/ALE
PSE

+

3 Verts/ALE -

26 PPE-DE ge + 354,290,14

ust. 28

ust. tekst oryginału go ↓

po ust. 30 14 GUE/NGL -

pu A 4 ALDE +

po pu A 7 PSE -

punkt uzasadnienia 
B

15 PPE-DE +

Po pu B 8 PSE +

pu C 16 PPE-DE +

po pu D 9 PSE gi - 289,364,12

gp

1 +

2 +

pu G ust. tekst oryginału

3 -

1 Verts/ALE -pu H

17 PPE-DE -

po pu H 27 PPE-DE -

pu J 18 PPE-DE -

pu M 19 PPE-DE -
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Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 463,142,58

Wnioski o głosowanie imienne
IND/DEM: popr. 9
PSE: popr. 10, 11 oraz głosowanie końcowe

Wnioski o głosowanie odrębne
PPE-DE: ust. 23 
ALDE: ust. 23

Wnioski o głosowanie podzielone
ALDE
ust. 3
pierwsza część:  "uważa, że .. rozwój gospodarczy przedsiębiorstw"
druga część: "oraz że nie mogą być ... niezależnych mediatorów;"

PPE-DE, ALDE
ust. 9
pierwsza część:  "uwzględniając nieprzewidywalność niektórych restrukturyzacji ... w tej sprawie;"
druga część: "pragnie ponadto, aby ... zasilany przez przedsiębiorstwa; 

pu G
pierwsza część: "mając na uwadze, że trudności ... wdrażanych przez nią polityk na poziomie 

legislacyjnym;"
druga część: "podzielając i wspierając ... na rynek międzynarodowy,"
trzecia część: "zachęcając Komisję ... na rynek międzynarodowy,"

Różne
Roselyne Bachelot-Narquin przedłożyła następującą poprawkę ustną do ust. 9:
"uwzględniając nieprzewidywalność niektórych restrukturyzacji, trudności w określeniu ich wpływu na 
terytorium oraz uwzględniając rolę polityk Unii w tym zakresie, uważa, że należy umożliwić stworzenie 
europejskiego funduszu dostosowania do wzrostu do globalizacji i rezerwy na zdarzenia nieprzewidziane 
oraz z zadowoleniem przyjmuje powyższe konkluzje Prezydencji dotyczące perspektywy finansowej na 
okres 2007-2013 w tej sprawie; pragnie ponadto, aby ... zasilany przez przedsiębiorstwa;"

9. Ochrona socjalna i integracja społeczna

Spraw.: Edith BAUER (A6-0028/2006)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

ust. 3 2 GUE/NGL -

ust. 4 ust. tekst oryginału gp
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Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

1 +

2/ge + 381,243,11

3 +

gp

1 +

ust. 9 ust. tekst oryginału

2 -

ust. 10 3 GUE/NGL +

po ust. 36 4 GUE/NGL -

ust. 42 5 GUE/NGL -

ust. 49 6 GUE/NGL -

ust. 58 ust. tekst oryginału go +

pu G 1 GUE/NGL ge - 170,467,17

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

Wnioski o głosowanie odrębne
PPE-DE: ust. 58

Wnioski o głosowanie podzielone
PPE-DE
ust. 4
pierwsza część:  "zwraca uwagę ... spowolnienie gospodarcze;"
druga część: "wraz z towarzyszącym ... miejsc pracy"
trzecia część: "zwiększa liczbę ... aktywności zawodowej;"
ust. 9
pierwsza część: "podkreśla w związku ... cech i umiejętności"
druga część: "oraz prezentowanie ... demokratycznym społeczeństwie;"

10. Wytyczne budżetowe na 2007 rok (sekcje I, II, IV, V, VI, VII, VIII (A) i VIII (B))

Spraw.: Louis GRECH (A6-0058/2006)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

ust. 13 1 Verts/ALE -
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Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

ust. 16 2 PPE-DE -

ust. 18 ust. tekst oryginału go +

gp

1 +

ust. 21 ust. tekst oryginału

2 +

ust. 27 ust. tekst oryginału go -

3 PPE-DE +ust. 35

ust. tekst oryginału ↓

gp

1 +

ust. 47 ust. tekst oryginału

2/ge + poprawka ustna
362,279,13

po ust. 52 7 PPE-DE gi - 270,360,28

gp

1 +

ust. 58 ust. tekst oryginału

2 +

ust. 61 tiret 
czwarte

4 PPE-DE ge + 354,282,19

ust. 62 tiret drugie 5 PPE-DE +

ust. 62 tiret trzecie 6 PPE-DE +

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 621,29,12

Wnioski o głosowanie odrębne
ALDE: ust. 27, 18
PSE: ust. 18

Wnioski o głosowanie imienne
PSE: głosowanie końcowe
PPE-DE: popr. 7

Wnioski o głosowanie podzielone
ALDE
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ust. 47
pierwsza część: "podkreśla, jak ...  (COM(1998)0312),"
druga część: "który w idealnym przypadku powinien wejść w życie w 2009 r."

PPE-DE
ust. 21
pierwsza część: Całość tekstu z wyłączeniem słów: "tam gdzie to możliwe"
druga część: te słowa

ust. 58
pierwsza część:
"zauważa, że należy .... 180 pracowników)"druga część: "zwraca się do administracji ... potrzebami 

finansowymi"

Różne:
Anne E. Jensen, w imieniu grupy ALDE, przedłożyła poprawkę ustną do ust. 47 część druga:
"podkreśla, jak ważną rolę w pracy posłów odgrywają asystenci, i ponownie wyraża poparcie dla przyjęcia 
prawdziwego statutu asystentów poselskich; żałuje, że osiągnięto tak niewielki postęp w tej dziedzinie; 
wzywa Radę do podjęcia decyzji w sprawie regulaminu pracowniczego WE w części dotyczącej statutu 
asystentów posłów do Parlamentu Europejskiego (COM(1998)0312), który w idealnym przypadku 
powinien wejść w życie w 2009 r. tak szybko jak to możliwe;"

11. Metody połowów bardziej przyjazne dla środowiska

Spraw.: Seán Ó NEACHTAIN (A6-0019/2006)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie Głosowanie

po ust. 1 1 GUE/NGL gi - 292,348,17

po ust. 6 2 GUE/NGL gi - 266,380,7

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

Wnioski o głosowanie imienne
GUE/NGL: popr. 1 i 2

12. Przygotowanie Rady Europejskiej/Strategia Lizbońska

Projekty rezolucji: B6-00161/2006, B6-0162/2006

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie Głosowanie

Projekt rezolucji grupy GUE/NGLB6-0161/2006

ust. 22 ust. tekst oryginału gi - 125,514,18
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Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie Głosowanie

ust. 23 ust. tekst oryginału gi - 81,530,22

ust. 37 ust. tekst oryginału gi - 126,496,24

ust. 45 ust. tekst oryginału gi - 130,500,24

ust. 47 ust. tekst oryginału gi - 127,509,25

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi - 79,561,20

Projekt rezolucji grup PPE-DE, PSE, ALDE 
B6-0162/2006

ust. 1 40 PPE-DE +

25 Verts/ALE gi - 87,553,19ust. 4

ust. tekst oryginału gi + 489,147,11

po ust. 4 26 Verts/ALE gi - 245,388,13

ust. 5 41D PPE-DE -

po ust. 5 27 Verts/ALE -

ust. 6 ust. + wprowadzone po 
ust. 10

po ust. 6 28 Verts/ALE -

ust. 8 29 Verts/ALE gi - 115,514,28

1 PSE -ust. 9

24 ALDE + poprawka ustna

po ust. 9 14 PSE gi - 277,360,18

11 PSE gi + 600,34,17ust. 10

ust. tekst oryginału ↓

ust. 11 2 PSE +

po ust. 12 22 ALDE +

ust. 14 ust. tekst oryginału go +

po ust. 14 18 ALDE ge + 387,202,53
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Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie Głosowanie

ust. 16 ust. tekst oryginału gi + 582,25,21

gp wprowadzone po 
ust. 10

1 +

ust. 22 ust. tekst oryginału

2 -

ust. 24 4 PSE ge + 333,296,7

ust. 26 23 ALDE ge - 156,433,36

ust. 28 42 PPE-DE +

ust. 29 30 Verts/ALE -

ust. 30 17 ALDE -

po ust. 30 10 PSE -

ust. 34 43 PPE-DE +

5 PSE +ust. 38

ust. tekst oryginału ↓

31 Verts/ALE -

gp

1 +

2 -

ust. 43

ust. tekst oryginału

3 -

ust. 45 32 Verts/ALE -

33 Verts/ALE -ust. 48

ust. tekst oryginału go +

gp/gi

1 + 547,68,10

po ust. 48 34 Verts/ALE

2 - 125,478,9

ust. 51 35 Verts/ALE -



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2006\03-15\votes_definitif\P6_PV(2006)03-15(VOT)_PL.doc PE 369.633/ 14

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie Głosowanie

20 ALDE -

12 PSE -

gp

1 +

po ust. 51

13 PSE

2 -

ust. 52 36 Verts/ALE -

37 Verts/ALE gi - 198,371,56ust. 56

ust. tekst oryginału gi + 339,199,56

ust. 57 ust. + wprowadzone po 
ust. 49

16 PSE -

38 Verts/ALE -

21 ALDE -

ust. 58

ust. tekst oryginału go +

7 PSE +

39 Verts/ALE -

ust. 59

ust. tekst oryginału ↓

ust. 62 ust. + wprowadzone po 
ust. 20

ust. 64 19 ALDE -

9 PSE -ust. 66

ust. tekst oryginału gi + 348,239,11

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 431,118,55

Poprawka 6 została anulowana. 

Poprawki 15, 8 i 3 zostały uznane za niedopuszczalne zgodnie z art. 150 ust. 2 Regulaminu i zostały 
przeredagowane w związku z wnioskiem o wprowadzenie zmian w układzie ustępów.

Wnioski o głosowanie imienne



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2006\03-15\votes_definitif\P6_PV(2006)03-15(VOT)_PL.doc PE 369.633/ 15

Verts/ALE ust. 22, 23, 37, 45, 47 (B6-0161/2006) i ust. 4, 16, 56, głosowanie końcowe oraz popr. 11, 25, 
26, 29, 34, 37 (B6-0162/2006)

PSE: popr. 14
GUE/NGL: głosowanie końcowe nad B6-0161/2006 oraz ust. 4 i 66, a także głosowanie końcowe nad B6-
0162/2006

Wnioski o głosowanie odrębne
PPE-DE: ust. 14, 48, 56, 58

Wnioski o głosowanie podzielone
PPE-DE
ust. 22
pierwsza część: "Podkreśla, że ... działań zapobiegawczych"
druga część: "które trudno znaleźć ... programach lizbońskich;"

Popr. 34
pierwsza część: "Wzywa Komisję ... zbiór działań i instrumentów"
druga część: "w tym działania ...  Neelie Kroes"

Popr. 13
pierwsza część: "wzywa Komisję  ... tego potencjału"
druga część: "oraz inwestycji ... energii wiatrowej;"

PPE-DE, PSE, ALDE
ust. 43
pierwsza część: Całość tekstu z wyłączeniem słów: "niewielkich" oraz "wzajemnego uznawania"
druga część: "niewielkich"
trzecia część: "wzajemnego uznawania"

Różne
Grupa PSE zaproponowała wprowadzenie:
- ust. 22 po ust. 10
- ust. 57 po ust. 49
- ust. 62 po ust. 20

Grupa PPE-DE zaproponowała wprowadzenie ust. 6 po ust. 10.

Robert Goebbels, w imieniu grupy PSE, przedstawił następującą poprawkę ustną do poprawki 24:
Zastąpić słowo "edukacji" słowami "szkolnictwa wyższego"


