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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
pp punkt preambuły
pr projekt rezolucji
wpr wspólny projekt rezolucji
taj głosowanie tajne
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1. Przekazywanie danych z zakresu rachunków narodowych ***I

Spraw.: José Manuel GARCIA-MARGALLO 
Y MARFIL 

(A6-0122/2007)

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

jedno głosowanie +

2. Wielostronna umowa o stworzeniu Europejskiej Wspólnej Przestrzeni Lotniczej 
(ECAA)

*

Spraw.: Eva LICHTENBERGER (A6-0060/2007)

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

jedno głosowanie +

3. Dostosowanie przepisów tytułu IV Traktatu WE dotyczących właściwości 
Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

*

Spraw.: József SZÁJER (A6-0082/2007)

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

jedno głosowanie +

4. Umowa ramowa w sprawie wielostronnego programu na rzecz środowiska w 
dziedzinie energii jądrowej w Rosji oraz protokół z kontroli do umowy ramowej 
dotyczący spraw sądowych, postępowań sądowych i odszkodowania

*

Spraw.: Vladimír REMEK (A6-0126/2007)

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

jedno głosowanie +

5. Wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego ***II

Zalecenie do drugiego czytania:
(wymagana większość kwalifikowana)

Paolo COSTA (A6-0134/2007)

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

1-7
9-32
34-59
61-76

80
82-91
93-97

komisja +

8 komisja go +

33 komisja go +

60 komisja go +

77 komisja go/ge + 417,177,10

78 komisja go +

79 komisja go/ge + 403,171,14

Poprawki komisji 
przedmiotowo 
właściwych - 
głosowanie 

odrębne

81 komisja go +

98 GUE/NGL gi - 289,371,6Załącznik sekcja 
10 ust. 3

92 komisja +

Wnioski o głosowanie imienne
GUE/NGL: popr. 98

Wnioski o głosowanie odrębne
PPE-DE: popr. 8, 33, 60
PSE: popr. 77, 78, 79 i 81

6. Ocena ryzyka powodziowego i zarządzanie nim ***II

Zalecenie do drugiego czytania:
(wymagana większość kwalifikowana)

Richard SEEBER (A6-0064/2007)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

Głosowanie łączne 
nr 1 – poprawki 
kompromisowe

43-69 PPE-DE, PSE, 
ALDE, 

Verts/ALE,
GUE/NGL, 

UEN,
BLOKLAND

+
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Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

Głosowanie łączne 
nr 2 - poprawki 

komisji 
przedmiotowo- 

właściwej 

1-42 komisja ↓

7. Produkty lecznicze w terapii zaawansowanej ***I

Spraw.: Miroslav MIKOLÁŠIK (A6-0031/2007)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

Głosowanie łączne 
nr 1 – poprawki 
kompromisowe
PSE, ALDE, 
GUE/NGL

82-
145
147-
156

PSE, ALDE,
GUE/NGL

ge + 403,246,11

Głosowanie łączne 
nr 2 - poprawki 

komisji 
przedmiotowo- 

właściwej 

1-2
4

7-16
18-70

komisja ↓

3 komisja gi - 260,360,17

17 komisja gi - 259,357,26

24 komisja go ↓

35 komisja go ↓

44 komisja go ↓

45 komisja go ↓

61 komisja go ↓

62 komisja ↓

Poprawki komisji 
przedmiotowo 
właściwych - 
głosowanie 

odrębne

66 komisja ↓

71 GARGANI i 
in.

gi - 296,360,17Głosowanie łączne 
nr 3

72 GARGANI i 
in.

gi - 282,355,16
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Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

73 GARGANI i 
in.

gi - 270,372,22

74 GARGANI i 
in.

gi - 280,372,24

76 GARGANI i 
in.

gi - 276,362,22

77 GARGANI i 
in.

gi - 279,376,22

78 GARGANI i 
in.

gi - 312,341,21

79 GARGANI i 
in.

gi - 298,363,20

80 GARGANI i 
in.

gi - 299,360,21

81 GARGANI i 
in.

gi - 292,365,21

art. 28 ust. 2 157 PPE-DE gi - 314,350,12

75 GARGANI i 
in.

gi - 289,375,13pp 14

6=
146=

komisja
PSE, ALDE,
GUE/NGL

+

głosowanie: projekt z poprawkami +

głosowanie: rezolucja legislacyjna +

Poprawki nr 71-81 zostały zmodyfikowane.

Poprawka 5 nie została poddana pod głosowanie, ponieważ nie dotyczy wszystkich wersji językowych (art. 151 
ust. 1 lit. d) regulaminu).

Wnioski o głosowanie odrębne
ALDE: popr. 3 i 17
PSE: popr. 3 i 17
Verts/ALE: popr. 3, 17

Wnioski o głosowanie imienne
IND/DEM: popr. 3, 17, 72, 78, 79, 80, 81, 157
Verts/ALE: popr. 78, 79, 80
PPE-DE: popr. 3, 17, 157, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81
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8. Egzekwowanie praw własności intelektualnej (środki prawa karnego) ***I

Spraw.: Nicola ZINGARETTI (A6-0073/2007)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

Propozycja 
odrzucenia 

projektu dyrektywy

43= 
44

GUE/NGL, 
Verts/ALE

gi - 197,452,11

Poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej - 
głosowanie łączne

1-2
4-7

10-12
15
23
25

komisja +

11 tekst oryginału -Poprawki komisji 
przedmiotowo 
właściwych - 
głosowanie 

odrębne

29 komisja go +

45=
63=

Verts/ALE
GUE/NGL

-art. 1

8-9 komisja +

gp/gi poprawka ustna

1 - 242,408,20

2 - 217,372,19

3 - 159,465,15

4 - 223,406,23

46 Verts/ALE

5 - 217,419,23

gp/gi

1 + 391,261,24

2 + 494,51,20

art. 2

39=
59=

PSE, PPE-DE
GUE/NGL

3 + 480,180,22
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Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

4 + 449,208,20

5 + 549,93,40

13 komisja ↓

30 ALDE ↓

po art. 2 38 PSE, PPE-DE gi + 549,101,20

50=
64=

Verts/ALE
GUE/NGL

gi - 234,391,30

31 ALDE -

art. 3 

14 komisja +

51 Verts/ALE ge - 251,413,19

16 komisja gi + 637,26,14

52 Verts/ALE -

Art. 3 – po tekście 
istniejącym

53 Verts/ALE -

54=
60=

Verts/ALE
GUE/NGL

gi - 180,476,28

41 PSE, PPE-DE ge + 416,210,41

art. 4

17-19 komisja +

55=
65=

Verts/ALE
GUE/NGL

-art. 5

20-22 komisja +

61 GUE/NGL gi - 123,541,15

24 komisja +

po ust. 6

56 Verts/ALE ↓

57=
62=

Verts/ALE
GUE/NGL

gi - 139,513,19

32 ALDE -

art. 7

26 komisja go -
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Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

27-28 komisja +

art. 8 58 Verts/ALE -

po pp 5 34 ALDE -

po pp 7 33 ALDE +

35 ALDE -

37 PSE, PPE-DE +

pp 8

3 komisja ↓

głosowanie: projekt z poprawkami gi + 379,270,24

głosowanie: rezolucja legislacyjna gi + 374,278,17

Poprawki 40 i 42 nie dotyczą wszystkich wersji językowych, dlatego też nie zostały poddane pod 
głosowanie (art. 151 ust. 1 lit. d) Regulaminu).

Poprawki nr 36 i 66 zostały anulowane, poprawki 47, 48 i 49 wycofane.

Wnioski o głosowanie imienne
GUE/NGL: popr. 43, 64, 16, 60, 61, 62
Verts/ALE: popr. 57
ALDE: popr. 39/59, 46, 38, projekt z poprawkami oraz głosowanie końcowe
PSE: popr. 39/59

Wnioski o głosowanie odrębne
PSE: popr. 11
GUE/NGL: popr. 29, 26

Wnioski o głosowanie podzielone
PSE, Verts/ALE, ALDE:
popr. 39/59
część pierwsza: lit. a) z wyłączeniem myślników 1, 2 i 5
druga część: lit. a) myślniki 1, 2 i 5
część trzecia lit. b)
część czwarta: lit. c)
część piąta: lit. d)

Verts/ALE, ALDE:
popr. 46
część pierwsza: lit. a)
druga część: lit. b) z wyjątkiem słów „popełnione w celu uzyskania bezpośrednich korzyści 
pieniężnych”
część trzecia słowa „popełnione w celu uzyskania bezpośrednich korzyści pieniężnych”
część czwarta: lit. c)
część piąta: lit. d)
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Różne
Ignasi Guardans Cambó zaproponował poprawkę ustną do poprawki 46:
(a) „prawa własności intelektualnej” oznacza
– prawa autorskie I PRAWA POKREWNE

9. Wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków ***I

Spraw.: Dirk STERCKX (A6-0086/2007)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

Poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej - 
głosowanie łączne

2-7
9-18
20

22-23
25-28
30-38
40-45

47
49-50

komisja +

1 komisja go +

8 komisja go +

21 komisja go +

39 komisja go +

46 komisja go + poprawka ustna

51 komisja go +

52 komisja go +

53 komisja go +

Poprawki komisji 
przedmiotowo 
właściwych - 
głosowanie 

odrębne

54 komisja go +

art. 1, przed pkt 1 57 ALDE +

art. 1 po punkcie 1 62 ALDE +

58 ALDE +art. 1 pkt 2 lit. b)

19 komisja ↓

59 ALDE +art. 1 po punkcie 3 

24 komisja ↓
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Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

64 ALDE +art. 1 po punkcie 4 

29 komisja ↓

art. 1 pkt 8 55 Verts/ALE gi + 364,274,10

art. 1 pkt 11 65 ALDE +

66 ALDE +

48 komisja ↓

art. 1 po punkcie 13 

60 ALDE +

art. 1 pkt 14 61 ALDE +

art. 1 po punkcie 14 63 ALDE +

po pp 14 56 Verts/ALE ge + 395,268,7

głosowanie: projekt z poprawkami +

głosowanie: rezolucja legislacyjna +

Wnioski o głosowanie odrębne
ALDE: popr. 21, 51, 52, 53 i 54
PPE-DE: popr. 1, 8, 39, 46, 48

Wnioski o głosowanie imienne
Verts/ALE: popr. 55

Różne
Luis de Grandes Pascual zaproponował poprawkę ustną w następstwie poprawki 46:
„Wyniki tego badania zostaną przedstawione najpóźniej dwanaście miesięcy przed wejściem w życie 
obowiązku, o którym mowa w art. 6a, a w żadnym wypadku nie później 1 lipca 2008 r.”

10. Postępowanie dochodzeniowe w sprawie wypadków w sektorze transportu 
morskiego

***I

Spraw.: Jaromír KOHLÍČEK (A6-0079/2007)

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

2-7
9-11
13

15-20
22-24

komisja +

8 komisja go +

12 komisja go +

Poprawki komisji 
przedmiotowo 
właściwych - 
głosowanie 

odrębne 14 komisja gi + 431,235,3

art. 2 ust. 2 25 ALDE -

26 PSE, GUE/NGL ge + 381,280,8pp 11

1 komisja ↓

głosowanie: projekt z poprawkami +

głosowanie: rezolucja legislacyjna +

Poprawka 21 nie została poddana pod głosowanie, ponieważ nie dotyczy wszystkich wersji językowych 
(art. 151 ust. 1 lit. d) regulaminu).

Wnioski o głosowanie imienne
PSE: popr. 14

Wnioski o głosowanie odrębne
PSE: popr. 8, 12

11. Odpowiedzialność przewoźników pasażerskich na morzu i wodach śródlądowych 
z tytułu wypadków

***I

Spraw.: Paolo COSTA (A6-0063/2007)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

Poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej - 
głosowanie łączne

1-7
9-13
15

komisja +

Poprawki komisji 8 komisja go +
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Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

przedmiotowo 
właściwych - 
głosowanie 

odrębne

14 komisja go/ge + 352,307,17

tytuł 16=
22=

PPE-DE
IND/DEM

gi + 338,323,9

art. 1 ust. 1 19=
25=

PPE-DE
IND/DEM

gi + 337,324,12

art. 1 ust. 2 20=
26=

PPE-DE
IND/DEM

gi + 336,323,6

art. 2, część 
wprowadzająca

21=
27=

PPE-DE
IND/DEM

gi + 333,316,9

pp 1 17=
23=

PPE-DE
IND/DEM

gi + 338,326,7

pp 3 18=
24=

PPE-DE
IND/DEM

gi + 336,320,9

głosowanie: projekt z poprawkami +

głosowanie: rezolucja legislacyjna +

Wnioski o głosowanie imienne
IND/DEM: popr. 22
ALDE: popr. 16/22
PPE-DE: popr. 19, 20, 21
PSE: popr. 16/22, 17/23, 18/24, 19/25, 20/26, 21/27

Wnioski o głosowanie odrębne
IND/DEM: popr. 8
PPE-DE: popr. 14

12. Kontrola państwa portu ***I

Spraw.: Dominique VLASTO (A6-0081/2007)

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

1-9
11-12
14-17
19-20

22
24-25
27-36
38-44
47-65

67
69-78
80-92
94-103
105-
106

komisja +

10 komisja go +

21 komisja go +

gp

1 +

56 komisja

2/ge - 267,298,24

gp

1 +

Poprawki komisji 
przedmiotowo 
właściwych - 
głosowanie 

odrębne

68 komisja

2 +

13 komisja +art. 1 po lit. b)

113 UEN ↓

art. 2 po ust. 8 108/rev PSE w

109/rev PSE -art. 2 ust. 9

18 komisja +

114 UEN -art. 3 ust. 1

26 komisja +

115 UEN -po art. 5

37 komisja +
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Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

45 komisja +art. 7

110/rev PSE ↓

46 komisja ge + 303,289,10po art. 7

107 PPE-DE ↓

111/rev PSE ge + 334,273,10Załącznik II część 
II sekcja 3

93 komisja ↓

po pp 11 116 UEN -

głosowanie: projekt z poprawkami +

głosowanie: rezolucja legislacyjna +

Poprawki 111 i 112 zostały połączone (patrz poprawka 111/rev.).

Poprawki 23, 66, 79 i 104 nie dotyczą wszystkich wersji językowych, dlatego też nie zostały poddane pod 
głosowanie (art. 151 ust. 1 lit. d) regulaminu).

Wnioski o głosowanie podzielone
PSE:
ust. 56
pierwsza część: Całość tekstu z wyjątkiem słów „W przypadku dopuszczalności skargi”
druga część: te słowa

ust. 68
pierwsza część: Całość tekstu z wyjątkiem słowa „mogli”
druga część: to słowo

Wnioski o głosowanie odrębne
PSE: popr. 10, 21, 93

Różne
Grupa PSE wycofała swoją poprawkę 108/rev.

13. Organizacje dokonujące inspekcji i przeglądów na statkach ***I

Spraw.: Luis DE GRANDES PASCUAL (A6-0070/2007)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2007\04-25/\votes_definitif\P6_PV-PROV(2007)04-25(VOT)_PL.doc PE 387.046/ 15

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

Poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej - 
głosowanie łączne

1
3-9

11-21
23

25-28
30-31
33-57
59-64
66-69

71

komisja +

29 komisja +art. 8 ust. 2 lit. b) 
pkt i)

75 ALDE ge - 304,306,11

74 PPE-DE +art. 21 ust. 1 część 
wprowadzająca 

58 komisja ↓

65 komisja +art. 21 ust. 2 pkt 1

73 PSE ↓

głosowanie: projekt z poprawkami +

głosowanie: rezolucja legislacyjna +

Poprawki 2, 10, 22, 24, 32, 70 i 72 nie dotyczą wszystkich wersji językowych, dlatego też nie zostały 
poddane pod głosowanie (art. 151 ust. 1 lit. d) regulaminu).

14. Normy międzynarodowej rachunkowości w zakresie informacji finansowej

Projekt rezolucji: (B6-0157/2007)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

Projekt rezolucji  B6-0157/2007
(komisja ECON)

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

Odroczenie głosowania do II sesji wrześniowej (art. 170 ust. 4 regulaminu).

15. Skład tymczasowej komisji w sprawie zmian klimatycznych
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Projekt rezolucji: (B6-0158/2007)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

Projekt rezolucji B6-0158/2007
(Konferencja Przewodniczących)

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

16. Zielona księga: Roszczenia o odszkodowanie za stosowanie praktyk 
ograniczających konkurencję i nadużywanie pozycji dominującej

Spraw.: Antolín SÁNCHEZ PRESEDO (A6-0133/2007)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

ust. 2 15 ALDE +

ust. 7 1 PPE-DE -

ust. 9 2 PPE-DE -

ust. 10 3s PPE-DE gi - 274,338,5

13 PSE, ALDE, 
Verts/ALE,
GUE/NGL

+

9 PPE-DE ↓

14 PSE, ALDE, 
Verts/ALE,
GUE/NGL

+

po ust. 10

4 PPE-DE ↓

ust. 12 10 PPE-DE gi - 280,344,7

5s PPE-DE -

gp

1 +

ust. 15

ust. tekst oryginału

2 -

ust. 18 6 PPE-DE -

ust. 19 16 ALDE gi + 357,254,19
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Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

7s PPE-DE gi - 261,357,12ust. 20

8 PPE-DE gi - 239,369,11

ust. 27 17 ALDE gi + 313,286,8

11 PPE-DE -

gp

1 -

pp E

ust. tekst oryginału

2 +

Punkt preambuły I 12 PSE, ALDE, 
Verts/ALE,
GUE/NGL

+

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) ge + 337,275,5

Wnioski o głosowanie imienne
PPE-DE: popr. 7, 8 i 17
Verts/ALE: popr. 3, 7, 10 i 16

Wnioski o głosowanie podzielone
ALDE
pp E
pierwsza część: „mając na uwadze, że art. 85 ... i 308,”
druga część: „mając również na uwadze, że Trybunał Sprawiedliwości ... skuteczności)”

ust. 15
pierwsza część: Całość tekstu z wyjątkiem słów „umożliwienie ... na podstawie dyskrecjonalnej”
druga część: te słowa

17. Umowa wielostronna w sprawie utworzenia wspólnej europejskiej przestrzeni 
powietrznej

Projekt rezolucji: (B6-0148/2007)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

Projekt rezolucji B6-0148/2007
(komisja TRAN)

po ust. 1 1 Verts/ALE, PSE +

ust. 5 2 Verts/ALE, PSE +
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Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

ust. 9 3 Verts/ALE, PSE -

ust. 10 4 PSE, Verts/ALE -

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

18. Strategia tematyczna w sprawie zrównoważonego wykorzystania zasobów 
naturalnych

Spraw.: Kartika Tamara LIOTARD (A6-0054/2007)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

gp

1 +

ust. 20 ust. tekst oryginału

2 +

gp

1 +

ust. 25 ust. tekst oryginału

2 -

ust. 27 ust. tekst oryginału go +

ust. 29 7 Verts/ALE -

2 GUE/NGL -po ust. 29

3 GUE/NGL gi - 154,443,7

ust. 32 ust. tekst oryginału go/ge + 361,238,9

ust. 38 ust. tekst oryginału go +

ust. 39 4 GUE/NGL +

5 GUE/NGL ge + 324,284,11po ust. 39

8 Verts/ALE gi + 355,244,12

ust. 45 ust. tekst oryginału go +

ust. 47 ust. tekst oryginału go -
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Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

ust. 48 ust. tekst oryginału go -

gp

1 -

6 GUE/NGL

2 -

ust. 49

ust. tekst oryginału go -

ust. 51 ust. tekst oryginału go/ge + 359,237,12

ust. 55 ust. tekst oryginału go +

9 Verts/ALE +ust. 59

ust. tekst oryginału ↓

gp

1 +

ust. 63 10 Verts/ALE

2 -

po pp A 1 GUE/NGL +

pp J ust. tekst oryginału go/ge + 380,221,9

pp M ust. tekst oryginału go +

pp O ust. tekst oryginału go/ge + 360,222,10

gp

1 +

pp Z ust. tekst oryginału

2 -

pp AB ust. tekst oryginału go +

pp AG ust. tekst oryginału go +

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

Wnioski o głosowanie odrębne
PPE-DE: pp J, M, O, Z, AB i AG oraz ust. 25, 27, 32, 38, 45, 47, 48, 49, 51, 55 

Wnioski o głosowanie imienne
Verts/ALE: popr. 3, 8
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Wnioski o głosowanie podzielone
ALDE:
Punkt preambuły Z
pierwsza część: „mając na uwadze … produkcji i konsumpcji”
druga część: „mając na uwadze, że głównym celem ... i wzorców naturalnych”

ust. 25
pierwsza część: „jest zdania, że istotne ... z krajów trzecich”
druga część: „uważa, że niedopuszczalna ... sprowadzanymi spoza Wspólnoty;”

Popr. 10
pierwsza część: „zwraca uwagę na ... grupy produktów wykorzystujące energię do roku 2010”
druga część: „oraz do zbadania możliwości ... naprawy produktów;”

PPE-DE:
ust. 20
pierwsza część: „nie podziela zdania ... „ślad środowiskowy”
druga część: „zadanie polegałoby na ... na zasoby naturalne”

popr. 6
pierwsza część: „jest zdania, że należy unikać w szczególności transportu na duże odległości ... 

dwutlenku węgla”
druga część: „i zwraca się o ... bliskości geograficznej”

19. Stosunki transatlantyckie

Projekty rezolucji: (B6-0149/2007, B6-0150/2007, B6-0151/2007, B6-
0152/2007, B6-0153/2007, B6-0154/2007, B6-
0156/2007)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0149/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN)

3 Verts/ALE gi - 192,282,132po ust. 5

4 Verts/ALE gi - 102,307,186

po ust. 10 2 ROITHOVA i 
in.

-

ust. 13 tekst oryginału + poprawka ustna

gp/gi

1 + 547,69,6

2 + 330,270,6

ust. 14 ust. tekst oryginału

3 - 288,325,8
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Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

5 Verts/ALE gi - 83,509,21ust. 17

1 PSE ge - 268,344,9

po ust. 17 6 Verts/ALE gi - 96,472,27

ust. 18 ust. tekst oryginału gi + 333,251,31

7 Verts/ALE gi - 133,337,137po ust. 22

8 Verts/ALE gi - 120,443,29

gp

1 +

ust. 29 ust. tekst oryginału

2 +

po ust. 29 9 Verts/ALE gi - 105,454,39

gp

1 +

ust. 35 ust. tekst oryginału

2 -

pp C ust. tekst oryginału gi + 332,259,15

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0149/2007 UEN ↓

B6-0150/2007 Verts/ALE ↓

B6-0151/2007 PSE ↓

B6-0152/2007 GUE/NGL ↓

B6-0153/2007 ITS ↓

B6-0154/2007 ALDE

Projekt rezolucji B6-0156/2007
(PPE-DE)

po ust. 11 1 ROITHOVA i 
in.

↓
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Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) ↓

Wnioski o głosowanie odrębne
PPE-DE: ust. 18

Wnioski o głosowanie imienne
UEN: pp C, ust. 14, 18
Verts/ALE: popr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Wnioski o głosowanie podzielone
PPE-DE, PSE:
ust. 14
pierwsza część: Całość tekstu z wyjątkiem słów „domniemanego” oraz „wyraża zaniepokojenie, że ... walki 

z terroryzmem”
druga część: „wyraża zaniepokojenie, że ... walki z terroryzmem”
trzecia część: „domniemanego”

PPE-DE:
ust. 35
pierwsza część: Całość tekstu z wyjątkiem słów „i parlamentów narodowych”
druga część: te słowa

ust. 29
pierwsza część: Całość tekstu z wyjątkiem słów „nalega, aby Stany Zjednoczone ... protokołu z Kioto”
druga część: te słowa

PPE-DE, PSE:
Sophia in 't Veld i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra przedłożyli następującą poprawkę ustną do ust. 13:
„13. przyjmuje do wiadomości niedawne utworzenie grupy roboczej wysokiego szczebla złożonej z 

przedstawicieli Komisji i Rady oraz przedstawicieli rządu USA (Departamentu Sprawiedliwości i 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego), która stanowi ramy polityczne dla dialogu UE-USA w dziedzinie 
bezpieczeństwa; wzywa, w celu podniesienia legitymizacji demokratycznej tego dialogu, do 
włączenia Parlamentu Europejskiego do tego dialogu;”

20. Sprawozdanie o postępach Chorwacji w 2006 r.

Spraw.: Hannes SWOBODA (A6-0092/2007)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

19 Verts/ALE +

12 UEN -

po ust. 5

13 UEN -

ust. 8 lit. a) 3 PPE-DE ge - 261,263,8
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Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

ust. 8 lit. b) 4 PPE-DE +

20 Verts/ALE -ust. 8 lit. c)

5 PPE-DE -

ust. 8 lit. f) 18 PSE + poprawka ustna

ust. 8 lit. g) 14 UEN -

gp/gi

1 + 513,21,8

2 + 445,55,7

ust. 8 lit. j) 15 UEN

3 + 453,54,5

ust. 9 6 PPE-DE +

ust. 10 7 PPE-DE w

8 UEN -po ust. 10

23 PPE-DE ge - 163,337,15

po ust. 10 24 PSE, PPE-DE, 
Verts/ALE

+ poprawka ustna

16 UEN -

gp

1 +

po ust. 11

21 Verts/ALE

2 -

po odniesieniu 5 1 PPE-DE +

pp C 22 ALDE -

9 UEN -

10 UEN -

po pp C

11 UEN -

2 PPE-DE ge - 213,286,11pp G

17 PSE +
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Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

Wnioski o głosowanie imienne
IND/DEM: pp G
GUE/NGL: ust. 8 lit. j)

Wnioski o głosowanie podzielone
Verts/ALE:
popr. 21
część pierwsza: Całość tekstu z wyjątkiem słów „jest zaniepokojony ... chorwackich organizacji 

pozarządowych przez służby wywiadu”
druga część: te słowa

GUE/NGL
ust. 8 lit. j)
część pierwsza: „przypomina władzom chorwackim ... członkostwa w UE”
druga część: „wzywa władze chorwackie ... sektorze hutniczym,”
część trzecia „uważa, że należy uczynić więcej ... stowarzyszeniu z Chorwacją”

Różne
Poprawka 24 wprowadza nowy ustęp po ust. 10 (a nie po ust. 9).

W punkcie preambuły J tekst powinien brzmieć „otwarto sześć rozdziałów wspólnotowego dorobku”.

Grupa PPE-DE wycofała swoją poprawkę 7.

Hannes Swoboda zaproponował następujące poprawki ustne: 

Poprawka 18 – słowa „rządu i władz lokalnych” zastępuje się słowami „chorwackich władz”

Poprawka 24 – dodanie słów „z sąsiadującymi krajami” po „bilateralnej”


