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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



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2008\03-13\votes_definitif\P6_PV(2008)03-13(VOT)_PL.doc PE 403.659/ 2

1. Globalny Fundusz Efektywności Energetycznej oraz Energii Odnawialnej

Spraw.: Claude TURMES (A6-0006/2008)

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

jedno głosowanie gi + 343,11,11

Wnioski o głosowanie imienne
IND/DEM: głosowanie końcowe

2. Wyzwania dla nowych państw członkowskich wynikające z polityki współpracy 
na rzecz rozwoju Unii Europejskiej

Spraw.: Danutė BUDREIKAITĖ (A6-0036/2008)

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

jedno głosowanie gi + 378,11,16

Wnioski o głosowanie imienne
IND/DEM: głosowanie końcowe

3. Poprawa jakości życia osób starszych ***I

Spraw.: Neena GILL (A6-0027/2008)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

głosowanie łączne 
nr 1 – poprawki 
kompromisowe

34-79 komisja +

głosowanie łączne 
nr 2

1-33 komisja ↓

głosowanie: projekt z poprawkami +

głosowanie: rezolucja legislacyjna gi + 431,10,8

Wnioski o głosowanie imienne
IND/DEM: głosowanie końcowe

4. Opodatkowanie benzyny bezołowiowej i oleju napędowego *
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Spraw.: Olle SCHMIDT (A6-0030/2008)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej – 
głosowanie łączne

4-5
8
10

12-13
20
28

komisja +

1 komisja gi + 417,61,3

2 komisja gi + 429,51,7

3 komisja gi + 449,47,5

6 komisja go +

9 komisja go +

poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej –
głosowanie 

odrębne

11 komisja go +

21/rev Verts/ALE -art. 18a ust. 5 akapit 
pierwszy

14 komisja +

22/rev Verts/ALE -art. 18a ust. 6 akapit 
pierwszy

15 komisja +

23/rev Verts/ALE -art. 18a ust. 9 akapit 
drugi

16 komisja gi + 509,7,20

24 Verts/ALE -art. 18b

17 komisja +

25 Verts/ALE gi - 68,336,134załącznik I tabela A

18 komisja +

26 Verts/ALE gi - 54,352,142załącznik I tabela A 
uwagi

19 komisja gi + 438,82,18

gp/gi

1 + 504,35,9

po pp 10 7 komisja

2 + 430,111,8
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Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

27 GUE/NGL ↓

głosowanie: projekt z poprawkami gi + 453,68,35

głosowanie: rezolucja legislacyjna gi + 447,64,39

Wnioski o głosowanie imienne
UEN: popr. 1, 2, 3, 7, 16, 19
IND/DEM: głosowanie końcowe
Verts/ALE: popr. 25, 26, zmieniony wniosek i rezolucja legislacyjna

Wnioski o głosowanie odrębne
Verts/ALE: popr. 1, 2, 6, 9, 11

Wnioski o głosowanie podzielone
Verts/ALE
popr. 7
pierwsza część: Całość tekstu z wyjątkiem słowa „biopaliwa”
druga część: to słowo

5. Rola Unii Europejskiej w Iraku

Spraw.: Ana Maria GOMES (A6-0052/2008)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

ust. 1 po lit. f) 11 GUE/NGL -

ust. 1 lit. g) tiret 
siódme

5 ALDE -

ust. 1 lit. g) tiret 
dziewiąte

1 PSE +

2 PSE +ust. 1 lit. g) tiret 
siedemnaste

16 Verts/ALE -

gp

1 +

ust. 1 lit. g) tiret 
osiemnaste

3 PSE

2/ge + 282,241,16

ust. 1 po lit. m) 4 ALDE -

po ust. 1 10 GUE/NGL gp



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2008\03-13\votes_definitif\P6_PV(2008)03-13(VOT)_PL.doc PE 403.659/ 5

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

1 -

2 -

3 ↓

PPE-DE + poprawka ustna

12 Verts/ALE -

13 Verts/ALE -

przed pp A

14 Verts/ALE -

pp E 15 Verts/ALE -

6 GUE/NGL -

7 GUE/NGL -

po pp E

8 GUE/NGL -

po pp G 9 GUE/NGL -

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 506,25,26

Wnioski o głosowanie imienne
IND/DEM: głosowanie końcowe

Wnioski o głosowanie podzielone
PPE-DE
popr. 3
pierwsza część: cały tekst z wyjątkiem słów „lub poprzez indywidualne wnioski o azyl”
druga część: te słowa

Verts/ALE
popr. 10
pierwsza część: „wyraża przekonanie… zasobami naturalnymi”
druga część: „wzywa także do … sił okupacyjnych” bez słowa „natychmiastowego”
trzecia część: „natychmiastowego”

Różne
Anna Záborská, w imieniu grupy PPE-DE, zaproponowała poprawkę ustną polegającą na włączeniu 
następującego odniesienia 12a:
„– uwzględniając czwartą konwencję genewską z dnia 12 sierpnia 1949 r. w sprawie ochrony osób 
cywilnych podczas wojny i załączone do niej protokoły I i II, i szczególnie zaniepokojony przemocą, której 
ofiarą padają członkowie personelu humanitarnego i medycznego oraz duchowni w trakcie pełnienia 
swoich funkcji;”
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6. Europejski kodeks postępowania w dziedzinie eksportu broni

Projekty rezolucji: (B6-0063/2008, B6-0064/2008, B6-0065/2008, B6-
0070/2008, B6-0074/2008, B6-0109/2008)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0063/2008
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

1 GUE/NGL gi - 80,471,6

2 GUE/NGL gi - 74,467,4

po ust. 3

3 GUE/NGL gi - 77,455,9

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0063/2008 ALDE ↓

B6-0064/2008 Verts/ALE ↓

B6-0065/2008 PPE-DE ↓

B6-0070/2008 UEN ↓

B6-0074/2008 GUE/NGL ↓

B6-0109/2008 PSE ↓

Wnioski o głosowanie imienne
GUE/NGL: popr. 1, 2, 3

7. Szczególna sytuacja kobiet w więzieniach oraz wpływ uwięzienia rodziców na 
życie społeczne i rodzinne

Spraw.: Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU (A6-0033/2008)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

ust. 6 3 GUE/NGL -

po ust. 6 1 PSE + z poprawką ustną

ust. 7 4 GUE/NGL +

ust. 8 po lit. c) 5 GUE/NGL +
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Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

ust. 11 6 GUE/NGL -

ust. 14 § tekst oryginału go/ge + 282,241,14

gp

1 +

2 PSE

2 -

po ust. 15

7 GUE/NGL + z poprawką ustną

gp

1 +

ust. 19 § tekst oryginału

2 +

ust. 20 8 GUE/NGL -

ust. 23 § tekst oryginału go +

ust. 35 9 GUE/NGL ge - 145,394,5

ust. 42 10 GUE/NGL +

pp C § tekst oryginału go -

pp Q § tekst oryginału go -

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 492,24,37

Wnioski o głosowanie imienne
IND/DEM: głosowanie końcowe

Wnioski o głosowanie odrębne
PPE-DE: pp C, Q, ust. 14, 23

Wnioski o głosowanie podzielone
ALDE
ust. 19
pierwsza część: „zwraca się do państw …więzi rodzinnych”
druga część: „wraz z możliwością uczestnictwa w praktykach religijnych”

UEN, PPE-DE
popr. 2
pierwsza część: „zwraca się do państw … naruszają prawa”
druga część: „i swobodnego … osobami z zewnątrz”
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Różne
Teresa Riera Madurell, w imieniu grupy PSE, zaproponowała następującą poprawkę ustną do poprawki 1:
„6a. zwraca się do każdego państwa członkowskiego o ułatwienie osadzonym kobietom dostępu do 

programów profilaktycznych prowadzonych zwykle wśród ludności, jak na przykład kampanie 
na rzecz wczesnego wykrywania raka piersi i szyjki macicy, oraz o zapewnienie, na takich 
samych warunkach, dostępu do krajowych programów planowania rodziny,”

Sprawozdawczyni Marie Panayotopoulos-Cassiotou zaproponowała następującą poprawkę ustną do 
poprawki 7:
„15a. podkreśla konieczność położenia kresu osadzaniu dziewcząt i chłopców w wieku 18 lat i 

młodszych w więzieniach dla dorosłych;”

8. Równość płci oraz równouprawnienie kobiet w kontekście współpracy na rzecz 
rozwoju

Spraw.: Feleknas UCA (A6-0035/2008)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

po ust. 18 11 PPE-DE ge - 216,307,8

7s UEN gi - 159,353,28ust. 28

13 PPE-DE -

15 PPE-DE gi - 72,456,22ust. 29

8 UEN gi - 154,358,23

ust. 31 16 PPE-DE -

17 PPE-DE -ust. 33

19 Verts/ALE -

9 UEN gi - 164,353,28ust. 39

18 PPE-DE -

po ust. 54 20 Verts/ALE ge + 282,232,21

odniesienie 21 1s UEN gi - 167,336,27

odniesienie 25 12s PPE-DE -

odniesienie 29 2s=
14s=

UEN
PPE-DE

gi - 182,330,30

pp C 3s UEN gi - 167,340,36

pp M 4s UEN gi - 150,349,36



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2008\03-13\votes_definitif\P6_PV(2008)03-13(VOT)_PL.doc PE 403.659/ 9

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

10 PPE-DE gi - 176,336,25

pp V 5 UEN gi - 158,345,28

pp W 6 UEN gi - 161,336,32

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 347,136,44

Wnioski o głosowanie imienne
IND/DEM: głosowanie końcowe
UEN: popr. 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6
GUE/NGL: popr. 2, 4, 8, 10, 14, 15 i głosowanie końcowe

9. Armenia

Projekty rezolucji: (B6-0110/2008, B6-0113/2008, B6-0114/2008, B6-
0119/2008, B6-0120/2008, B6-0121/2008)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0110/2008
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

po pp G 1 PPE-DE +

pp H MATSAKIS ea + poprawka ustna

głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 60,1,2

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0110/2008 Verts/ALE ↓

B6-0113/2008 PSE ↓

B6-0114/2008 PPE-DE ↓

B6-0119/2008 GUE/NGL ↓

B6-0120/2008 ALDE ↓

B6-0121/2008 UEN ↓

Wnioski o głosowanie imienne
PPE-DE: głosowanie końcowe
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Różne
Marios Matsakis zaproponował poprawkę językową do poprawki 1 oraz następującą poprawkę ustną do 
punktu H preambuły:
„H. mając na uwadze, że Republika Armenii pozostaje w nierozstrzygniętym konflikcie z Republiką 

Azerbejdżanu co do statusu Górskiego Karabachu,”

10. Aresztowanie manifestantów po wyborach prezydenckich w Rosji

Projekty rezolucji: (B6-0124/2008, B6-0127/2008, B6-0128/2008, B6-
0129/2008, B6-0130/2008)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0124/2008
(PPE-DE, ALDE, UEN, Verts/ALE)

ust. 2 3 PPE-DE +

ust. 3 2 PPE-DE +

po ust. 6 1 UEN + z poprawką ustną

głosowanie: rezolucja (całość tekstu) +

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0124/2008 PPE-DE ↓

B6-0127/2008 ALDE ↓

B6-0128/2008 Verts/ALE ↓

B6-0129/2008 PSE ↓

B6-0130/2008 UEN ↓

Różne
Marcin Libicki zaproponował następującą poprawkę ustną do poprawki 1:
„wzywa Radę i państwa członkowskie do zadbania o to, aby kwestia pełnego stosowania się przez Rosję do 
orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka miała charakter priorytetowy na wszystkich szczeblach 
dialogu prowadzonego z Rosją;”

11. Przypadek afgańskiego dziennikarza Perweza Kambakhsha

Projekty rezolucji: (B6-0112/2008, B6-0115/2008, B6-0116/2008, B6-
0118/2008, B6-0123/2008, B6-0125/2008)



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2008\03-13\votes_definitif\P6_PV(2008)03-13(VOT)_PL.doc PE 403.659/ 11

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0112/2008
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

gp

1 +

pp A § tekst oryginału

2 -

głosowanie: rezolucja (całość tekstu) +

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0112/2008 Verts/ALE ↓

B6-0115/2008 PPE-DE ↓

B6-0116/2008 UEN ↓

B6-0118/2008 PSE ↓

B6-0123/2008 GUE/NGL ↓

B6-0125/2008 ALDE ↓

Wnioski o głosowanie podzielone
PPE-DE
punkt A preambuły
pierwsza część: „mając na uwadze, ... na śmierć”
druga część: „zgodnie z islamskim prawem szariatu”

12. Przypadek obywatela irańskiego Seyeda Mehdiego Kazemi

Projekty rezolucji: (B6-0111/2008, B6-0117/2008, B6-0122/2008, B6-
0126/2008)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0111/2008
(PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)

głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 46,2,12

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0111/2008 Verts/ALE ↓
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Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi

B6-0117/2008 PSE ↓

B6-0122/2008 GUE/NGL ↓

B6-0126/2008 ALDE ↓

Wniosek o głosowanie imienne
ALDE: głosowanie końcowe


