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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
§ ustęp
art. artykuł
pp punkt preambuły
pr projekt rezolucji
wpr wspólny projekt rezolucji
taj głosowanie tajne
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1. Działania przy zastosowaniu technik teledetekcji wprowadzonych w ramach 
wspólnej polityki rolnej

*

Spraw.: Friedrich-Wilhelm GRAEFE ZU 
BARINGDORF

(A6-0508/2007)

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

jedno głosowanie gi + 594,23,54

Wnioski o głosowanie imienne
IND/DEM: głosowanie końcowe

2. Kredyt konsumencki ***II

Zalecenie do drugiego czytania:
(wymagana większość kwalifikowana)

Kurt LECHNER (A6-0504/2007)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

gp/gi

1 + 695,7,20

46OC PSE, ALDE, 
PPE-DE

2 + 627,92,8

45OC PPE-DE w

Całość tekstu

1-4
7-8

10-22
24

26-27
30

32-34
36-44

komisja ↓

6 komisja ↓

23 komisja ↓

25 komisja ↓

28 komisja gi ↓

Poprawki komisji 
przedmiotowo 
właściwych - 
głosowanie 

odrębne

35 komisja ↓

art. 2 ust. 2 lit. b) 51=
63=

PPE-DE
Verts/ALE

gi - 331,385,12
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Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

52 PPE-DE gi - 295,416,15 

5 komisja gi - 70,644,9 

art. 2 ust. 2 lit. c)

45OC
=

46OC
=

PPE-DE
PSE, ALDE, 

PPE-DE

gi + 687,25,15

art. 2 ust. 2 lit. f) 53 PPE-DE w

art. 3 lit. f) 54 PPE-DE w

60 ALDE w

gp/gi

1 - 33,689,7

9OC komisja

2 - 19,701,8

art. 4 ust. 1

45OC
=

46OC
=

PPE-DE
PSE, ALDE,

PPE-DE
gi

w

+ 690,14,22

45OC
=

46OC
=

PPE-DE
PSE, ALDE, 

PPE-DE
gi

w

+ 700,14,12,

art. 4 ust. 2

9OC komisja ↓

art. 5 ust. 1 po pkt 1 55 PPE-DE gi - 278,438,14

4 56 PPE-DE w

art. 6 ust. 1, ppkt 3 57 PPE-DE gi - 272,435,23

art. 14 ust. 1 lit. b) 58 PPE-DE w

art. 14 ust. 5 59 PPE-DE w

art. 15 ust. 2 61 ALDE w

29OC komisja gi - 47,674,8 art. 16 ust. 2

46OC PSE, ALDE, 
PPE-DE

+ 663,46,15



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2008\01-16\votes_definitf\P6_PV(2008)01-16(VOT)_PL.doc PE 400.774/ 4

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

47 PPE-DE w

48 PPE-DE w

49 PPE-DE ↓

45OC PPE-DE w

art. 16 ust. 3 29OC komisja gi - 57,654,13

46OC PSE, ALDE, 
PPE-DE

gi + 679,36,14art. 16 ust. 4

29OC komisja ↓

62 ALDE w

31 komisja gi - 25,683,23

Art. 21, lit. b, pkt 
ii)

45OC
=

46OC
=

PPE-DE
PSE, ALDE, 

PPE-DE

gi w

+ 688,19,11

Ponieważ poprawka 50 nie dotyczy wszystkich wersji językowych, nie została więc poddana pod 
głosowanie (art. 151 ust. 1 lit. d) Regulaminu).

Wnioski o głosowanie imienne
PSE: popr. 46OC+45 OC (cały tekst), 51/63, 45/46 PC [art. 2, ust. 2, pkt c)], 9/45/46 OC [art. 4, 

ust. 1], 45/46OC/9 [art. 4, ust. 2], 29OC +46OC [art. 16, ust. 2], 46OC [art. 16, ust. 4], 
45/46 OC (art. 21, pkt b), pkt ii)]

PPE-DE: popr. 29, popr. 45+46 (wszystkie części), popr. 52, 55, 57
IND/DEM: wszystkie głosowania
ALDE: popr. 46 (wszystkie części)
Verts/ALE: popr. 46oc, 45oc (cały tekst), popr. 29 (trzy części), popr. 63

Wnioski o głosowanie odrębne
GUE/NGL: popr. 28

Wnioski o głosowanie podzielone
IND/DEM
popr. 9 [art. 4, ust. 1]
pierwsza część: całość tekstu z wyjątkiem słów „w rozumieniu pierwszego akapitu” 
druga część: te słowa

Verts/ALE
popr. 46 (cały tekst)
pierwsza część: Całość tekstu z wyjątkiem artykułu 14 (1a)
druga część: art. 14 ust. (1a)
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Różne
Grupa ALDE wycofała swoje poprawki 60, 61 i 62.

Grupa EPP-DE wycofała swoje poprawki 45, 53, 54, 56, 58, 59, 47, 48 i podpisze poprawkę 46.

3. W kierunku strategii UE na rzecz praw dziecka

Spraw.: Roberta ANGELILLI (A6-0520/2007)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

ust. 60 1 ALDE gi + 698,12,8

gp/gi

1 + 606,113,4

ust. 67 ust. tekst oryginału

2 + 660,45,13

ust. 84 5s PPE-DE gi - 338,369,17

ust. 88 4s PPE-DE gi - 348,363,14

ust. 114 2 ALDE gi + 489,214,15

gp/gi

1 + 692,14,12

po ust. 114 3 ALDE

2 + 689,4,17

gp/gi

1 + 708,4,12

ust. 116 ust. tekst oryginału

2 + 442,189,75

ust. 127 ust. tekst oryginału gi - 200,367,134

gp/gi

1 + 570,98,42

ust. 162 ust. tekst oryginału

2 + 478,183,46

ust. 163 ust. tekst oryginału gi + 467,195,52

ust. 164 ust. tekst oryginału gi + 474,180,58

ust. 165 ust. tekst oryginału gi + 512,150,59
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Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

gp/gi

1 + 613,64,42

pp L ust. tekst oryginału

2 + 482,187,38

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 630,26,62

Wnioski o głosowanie imienne
UEN: głosowanie końcowe
IND/DEM: wszystkie głosowania

Wnioski o głosowanie odrębne
UEN: ust. 163, 164 i 165
PPE-DE: ust. 162, 163, 164 i 165
PSE: ust. 127

Wnioski o głosowanie podzielone
ALDE
ust. 67
pierwsza część: „zwraca się do państw członkowskich ... o programach telewizyjnych”
druga część: „podkreśla, że technologie .. środków masowego przekazu”

UEN, PPE-DE:
pp L
pierwsza część: „mając na uwadze, ... czystej wody”
druga część: „oraz praw reprodukcyjnych dla nastolatek”

UEN
ust. 162
pierwsza część: „całość tekstu z wyjątkiem słów: „szczególnie do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego 

dorastających dziewcząt”
druga część: te słowa

PPE-DE
ust. 116
pierwsza część: „przypomina, że przyszła strategia ... opiekę dzieci”
druga część: „uważa, że ... wspólnych biologicznych dzieci”

IND/DEM
popr. 3
pierwsza część: „zwraca uwagę na wykluczenie społeczne, ... integrację w społeczeństwie”
druga część: „w związku z tym zachęca państwa członkowskie ... w społeczeństwie”

4. Kształcenie dorosłych: nigdy nie jest za późno na naukę

Spraw.: Doris PACK (A6-0502/2007)
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Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 609,39,16

Wnioski o głosowanie imienne
IND/DEM: całość


