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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. Klęski żywiołowe (pożary, susze i powodzie) - Aspekty rozwoju regionalnego

Komitet Regionów Wniosek o zasięgnięcie 
opinii

(art. 118 Regulaminu)

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

jedno głosowanie +

2. Wniosek o skorzystanie z immunitetu Witolda Tomczaka

Spraw.: Diana WALLIS (A6-0084/2006)

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

jedno głosowanie +

3. Wytyczne w sprawie transeuropejskich sieci energetycznych ***II

Zalecenie do drugiego czytania:(wymagana 
większość kwalifikowana)

Anne LAPERROUZZE (A6-0071/2006)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

Poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej - 
głosowanie łączne

1-5
7-13
15-17

komisja +

6 komisja gi + 443,119,8Poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej - 
głosowanie odrębne

14 komisja gi + 453,120,8

Wnioski o głosowanie odrębne

Verts/ALE popr. 6, 14

4. Wytyczne dla polityk zatrudnienia w Państwach Członkowskich *

Spraw.: Magda KÓSÁNÉ KOVACS (A6-0086/2006)

Temat Popr. 
nr

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

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

Poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej - 
głosowanie łączne

1-3
5-9

komisja +

gp

1 +

2 +

3/ge + 331,259,15

Poprawki komisji 
przedmiotowo 
właściwych - 
głosowanie 

odrębne

4 komisja

4 +

art. 1 10 Verts/ALE gi - 80,512,15

po pu 2 11 GUE/NGL -

głosowanie: projekt z poprawkami +

głosowanie: rezolucja legislacyjna +

Wnioski o głosowanie imienne

Verts/ALE popr. 10

Wnioski o głosowanie podzielone

PSE, GUE/NGL
popr. 4
pierwsza część: "Zgodnie z ... obu płci"
druga część: "oraz modernizacja... i przedsiębiorstw"
trzecia część: "a także zwiększenie... rynków pracy"
czwarta część: "ponadto wzmocnienie inwestycji... podnoszenie kwalifikacji"

5. Polityka konkurencji w 2004 r.

Spraw.: Alain LIPIETZ (A6-0065/2006)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

po ust. 1 5 PSE +

ust. 2 ust. tekst oryginału gi + 571,31,10

po ust. 3 6 PSE +
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Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

9 PSE -

po ust. 6 7 PSE -

ust. 10 1 Verts/ALE gi - 251,327,37

gp

1 +

ust. 13 ust. tekst oryginału

2 +

ust. 14 8 PSE +  dodatek ust. 14

2 Verts/ALE gi - 134,466,13

3 Verts/ALE -

po ust. 15

4 Verts/ALE gi - 104,489,25

gp

1 +

ust. 16 ust. tekst oryginału

2 +

po ust. 27 10 PSE +

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

Wnioski o głosowanie podzielone

VertsALE
ust. 13
pierwsza część: "zauważa, że skuteczna ... dobro konsumenta"
druga część: "i nie może ... zakłócenia na rynku"

ust. 16
pierwsza część: "wyraża zaniepokojenie ... energii elektrycznej UE"
druga część: "z zadowoleniem przyjmuje ... gazu i energii elektrycznej"

Wnioski o głosowanie imienne

VertsALE popr. 1, 2 i 4
IND/DEM ust. 2

Różne

Grupa PPE-DE zaproponowała, aby poprawka została przyjęta w formie dodatku do ust. 14.
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6. Jawność posiedzeń Rady działającej w ramach swoich uprawnień prawodawczych

Spraw.: David HAMMERSTEIN MINTZ (A6-0056/2006)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

ust. 2 tiret 1 1 PPE-DE +

ust. 10 ust. tekst oryginału go +

ust. 11 ust. tekst oryginału go +

gp

1 +

2 +

ust. 12 ust. tekst oryginału

3 +

ust. 14 2s PPE-DE -

ust. 15 3s PPE-DE -

ust. 19 ust. tekst oryginału go +

ust. 20 ust. tekst oryginału gi + 476,121,16

po ust. 20 4 PPE-DE +

pu J ust. tekst oryginału go +

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 595,9,12

Wnioski o głosowanie imienne

VertsALE głosowanie końcowe
IND/DEM ust. 20

Wnioski o głosowanie odrębne
IND/DEM ust. 10, 11, 19 i pu J

Wnioski o głosowanie podzielone

IND/DEM
ust. 12
pierwsza część: "jest przekonany, że ... odpowiedzialności zbiorowej"
druga część: "oraz zwiększy ... w oczach opinii publicznej"
trzecia część: "i będzie propagować ... na tematy europejskie"
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7. Dostęp do dokumentów Instytucji 

Spraw.: Michael CASHMAN
(wymagana większość 
kwalifikowana)

(A6-0052/2006)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

gp

1 +

Pu B, tiret pierwsze ust. tekst oryginału

2/ge + 387,217,6

gp

1 +

Załącznik, 
zalecenie 2, sekcja 

a), tiret czwarte

ust. tekst oryginału

2/ge + 373,218,12

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

Wnioski o głosowanie podzielone

PPE-DE
Pu B, tiret pierwsze
pierwsza część: Całość tekstu z wyłączeniem zdania: (niezależnie od tego, czy zostały sporządzone przez 

służby prawne instytucji)
druga część: te słowa

Załącznik, zalecenie 2, sekcja a), tiret czwarte
pierwsza część: Całość tekstu z wyjątkiem słów: (w tym służby prawne)
druga część: te słowa

8. Konferencja Ministerialna Światowej Organizacji Handlu w Honkongu

Spraw.: Georgios PAPASTAMKOS (A6-0051/2006)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

ust. 1 17 GUE/NGL gi - 85,510,22

18 GUE/NGL gi - 89,511,17ust. 2

1 PPE-DE +

gpust. 3 ust. tekst 
oryginału

1 +
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Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

2 +

3/gi + 520,83,17

ust. 4 ust. tekst 
oryginału

go +

gp

1 +

2 +

ust. 6 ust. tekst 
oryginału

3 +

ust. 8 ust. tekst 
oryginału

go +

ust. 9 ust. tekst 
oryginału

go +

gp/gi

1 - 295,307,18

ust. 10 19 GUE/NGL

2 - 96,513,11

gp/gi

1 + 447,156,15

po ust. 10 20 GUE/NGL

2 - 151,439,15

ust. 13 5 ALDE gi + 485,111,22

ust. 15 ust. tekst 
oryginału

go +

gp

1 +

ust. 17 ust. tekst 
oryginału

2 +

po ust. 17 10/rev Verts/ALE -

gp poprawka ustnaust. 18 ust. tekst 
oryginału

1 +
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Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

2/ge + 334,276,11

21 GUE/NGL gi - 91,519,10

11 Verts/ALE -

ust. 23

ust. tekst 
oryginału

gi + 430,155,34

12 Verts/ALE -ust. 24

3 PSE gi - 262,343,14

gp/gi

1 - 121,491,4

22 GUE/NGL

2 - 291,299,20

ust. 27

4 PSE +

ust. 28 ust. tekst 
oryginału

go +

ust. 29 ust. tekst 
oryginału

go +

ust. 31 ust. tekst 
oryginału

go +

23 GUE/NGL gi - 110,470,41ust. 33

6 ALDE gi + 569,26,19

24 GUE/NGL gi + 331,279,10ust. 34

ust. tekst 
oryginału

↓

1 +

ust. 37 ust. tekst 
oryginału

2/gi + 567,43,11

ust. 38 25 GUE/NGL gi - 135,459,23

gpust. 40 ust. tekst 
oryginału

1 +
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Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

2 +

3 +

ust. 43 ust. tekst 
oryginału

go +

ust. 44 26 GUE/NGL gi - 103,503,15

7 ALDE gi + 589,19,11

gp/gi

1 + 422,192,7

po ust. 45

8 ALDE

2 - 226,370,16

gp

1 +

ust. 46 ust. tekst 
oryginału

2 +

gp

1 +

ust. 48 27 GUE/NGL

2 -

ust. 49 ust. tekst 
oryginału

gi + 355,243,17

ust. 50 ust. tekst 
oryginału

gi + 513,90,16

ust. 51 28 GUE/NGL gi - 108,496,14

gp/gi

1 + 538,64,12

ust. 53 ust. tekst 
oryginału

2 + 337,113,154

ust. 55 9 ALDE +

po ust. 57 13 PSE +

gp/gipu A 14 GUE/NGL

1 - 266,340,17



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2006\04-04\votes_definitif\P6_PV(2006)04-04(VOT)_PL.doc PE 371.664/ 10

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

2 + 335,254,21

3 + 329,270,17

15 GUE/NGL gi - 89,524,10

gp

1 +

pu C

ust. tekst 
oryginału

2 +

16 GUE/NGL gi - 96,512,11

gp

1 +

pu E

ust. tekst 
oryginału

2 +

pu H 2 PPE-DE +

pu K ust. tekst 
oryginału

go +

gp

1 +

pu O ust. tekst 
oryginału

2/gi + 515,85,24

gp

1 +

pu Q ust. tekst 
oryginału

2 -

gp

1 +

pu S ust. tekst 
oryginału

2/gi + 521,84,17

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 493,103,25

Wnioski o głosowanie imienne

PPE-DE: głosowanie końcowe
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GUE/NGL: popr. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, pu O/część druga, S/część druga, 
ust. 3/część trzecia i ust. 23, 49, 50 i 53

ALDE: popr. 5, 6, 7 i 8
PSE popr. 3

Wnioski o głosowanie odrębne

VertsALE ust. 4, 9, 15, 28, 29, 31, 43 i 49
GUE/NGL: ust. 29
IND/DEM: pu K, ust. 8, 9 i 50
PSE ust. 49

Wnioski o głosowanie podzielone

VertsALE, GUE/NGL
pu S
pierwsza część: Całość tekstu z wyjątkiem słów ", że proces globalizacji oraz rola, jaką odgrywa WTO, 

są często niewłaściwie przedstawiane i błędnie rozumiane, oraz"
druga część: te słowa

Verts/ALE
ust. 6 
pierwsza część: Całość tekstu z wyjątkiem słów "zgodnie z pojęciem „jednolitego przedsięwzięcia”" 

oraz "wysokim poziomem zaangażowania i"
druga część: "zgodnie z pojęciem „jednolitego przedsięwzięcia”"
trzecia część: "wysokim poziomem zaangażowania i"

ust. 17
pierwsza część: "oświadcza, że jeżeli chodzi … wiejskich źródeł utrzymania"
druga część: "w związku z … konkretnych wskaźników"

ust. 53
pierwsza część: Całość tekstu z wyjątkiem słów "i organizacji pozarządowych" (3x)
druga część: te słowa

GUE/NGL:
pu O
pierwsza część: "mając na uwadze, … dla UE"
druga część: "jak i dla … wysokie bariery taryfowe"

ALDE
popr. 20
pierwsza część: "popiera prawo dostępu … gatunków nasion"
druga część: "sprzeciwia się patentowaniu …ochroną środowiska"

popr. 22
pierwsza część: Całość tekstu z wyjątkiem słów "dostawy wody"
druga część: te słowa

popr. 14
pierwsza część: Całość tekstu z wyjątkiem słów "uczciwości" oraz "z naciskiem … prawa człowieka"
druga część: "uczciwości"
trzecia część: "z naciskiem … prawa człowieka"
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IND/DEM:
ust. 37
pierwsza część: Całość tekstu z wyjątkiem słów "była finansowana z … finansowych funduszy"
druga część: te słowa

pu C
pierwsza część: Całość tekstu z wyjątkiem słów "solidniejsze wielostronne uregulowania"
druga część: te słowa

pu E
pierwsza część: "mając na uwadze ... konkurencyjności zatrudnienia"
 
druga część: "w Unii Europejskiej … Lizbońskiej"

PSE
popr. 19
pierwsza część: "ponownie podkreśla … niezależności żywieniowej"

druga część: "domaga się … funkcji rolnictwa"

popr. 27
pierwsza część: Całość tekstu z wyjątkiem słów "podkreśla, że powinna … organ sądowniczy i"
druga część: te słowa

PPE-DE:
pu Q
pierwsza część: "mając na uwadze … państw rozwijających się"
druga część: "w oparciu o nienakazowe zasady"

ust. 18
pierwsza część: Całość tekstu z wyjątkiem słów "programami reform … dotkniętych regionach UE"
druga część: te słowa

ust. 46
pierwsza część: "uwzględniając rosnące … na posiedzeniach WTO"
druga część: "i zdecydowanie popiera utworzenie wspólnego stałego forum MOP-WTO... w tej 
sprawie"

popr. 8
pierwsza część: "podkreśla, że …europejskich rolników"
druga część: "zwraca uwagę, że … ilość funduszy"

GUE/NGL, IND/DEM
ust. 3
pierwsza część: "wierzy, że w celu wsparcia … konferencji sukcesem"
druga część: "zwraca się szczególnie … na świecie"
trzecia część: "liberalnych i"

Verts/ALE, PSE
ust. 40 
pierwsza część: "wzywa do wzmocnienia … ustalenia w ramach WTO"
druga część: "z zadowoleniem przyjmuje … produkty i usługi" z wyłączeniem słów" w tym 

kontekście"
trzecia część: "w tym kontekście"

Różne
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Sprawozdawca, w imieniu grupy PPE-DE, przedstawił następującą poprawkę ustną do poprawki 18:
"18. z zadowoleniem przyjmuje porozumienie o zniesieniu przez kraje rozwinięte subsydiów wywozowych 
na bawełnę do 2006 r., ale podkreśla, że zostało to już przewidziane w niedawnym orzeczeniu w sprawie 
sporu w ramach WTO oraz odnotowuje, że stanowi to jedynie niewielki odsetek subsydiów, jakie USA 
przyznają rodzimym producentom bawełny; podkreśla w związku z tym znaczenie osiągnięcia 
pozytywnych wyników w zakresie zmniejszania i eliminacji ich krajowych subsydiów; z zadowoleniem 
przyjmuje zapewnienie bezcłowego i nieograniczonego dostępu do rynku dla eksportu bawełny z krajów 
najsłabiej rozwiniętych (KNR),  zauważa jednak, że będzie to miało jedynie ograniczony skutek; podkreśla 
konieczność osiągnięcia pozytywnych rezultatów w zmniejszaniu i znoszeniu subsydiów krajowych;  
uważa, że środki te powinny być uzupełnione programami reform strukturalnych dla rolników i przemysłu 
w dotkniętych regionach UE oraz działaniami wspierającymi rozwój krajów rozwijających się podjętymi 
przez Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, program rozwoju ONZ oraz inne organizacje 
międzynarodowe;"

9. Główne kierunki polityk gospodarczych na rok 2006

Spraw.: José Manuel GARCIA-
MARGALLO Y MARFIL

(A6-0077/2006)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

ust. 7 7 GUE/NGL -

ust. 8 11 PSE +

po ust. 8 12 PSE -

8 GUE/NGL -ust. 9

14 PSE -

po ust. 9 1 Verts/ALE -

2 Verts/ALE gi - 193,344,68

15 PSE +

ust. 10

ust. tekst oryginału gp ↓

ust. 15 16 PSE -

gp

1 +

2 +

ust. 16 ust. tekst oryginału

3 +

ust. 19 3 Verts/ALE gi - 205,361,35
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Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

gp

1 -

po ust. 20 9 GUE/NGL

2 -

ust. 29 17 PSE +

ust. 35 18 PSE +

19 PSE +ust. 37

ust. tekst oryginału go ↓

odniesienie 9 4 IND/DEM -

pu A 10 PSE -

5 IND/DEM -

gp

1 +

pu C

ust. tekst oryginału

2 +

pu D 6 GUE/NGL -

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

Poprawka 13 została anulowana.

Wnioski o głosowanie imienne

Verts/ALE popr. 2, 3

Wnioski o głosowanie odrębne
PSE ust. 37

Wnioski o głosowanie podzielone

Verts/ALE
pu C
pierwsza część: "mając na uwadze, że .... do strefy euro w roku 2007"
druga część: "oraz potrzeba ożywienia ... negocjacji w Hongkongu"

PSE
ust. 16
pierwsza część: "przypomina ... karcie MŚP"
druga część: "w związku z tym wyraża poparcie ... oraz"
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trzecia część: "wzywa Komisję ... zasady podziału dochodów"

popr. 9
pierwsza część: "wyraża ... wysokim poziomie"
druga część: "przy czym kraje skandynawskie ... wysokiego rzędu"


