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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. Kodeks postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji ***I

Sprawozdanie: Timothy KIRKHOPE (A6-0248/2008)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

gp

1 +

Całość tekstu 48 PPE-DE

2/ge + 305,291,15

Poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej – 
głosowanie łączne

1-47 komisja ↓

Głosowanie projekt z poprawkami +

Głosowanie rezolucja legislacyjna gi + 496,103,23

Wnioski o głosowanie imienne
IND/DEM: głosowanie końcowe

Wnioski o głosowanie podzielone
PSE, ALDE, Verts/ALE
popr. 48
pierwsza część: Całośc tekstu z wyjątkiem słów „i który daje możliwość wywierania ... sprzedawcy 

systemu”.
druga część: te słowa

2. Kwalifikowalność krajów Azji Środkowej na mocy decyzji Rady 2006/1016/WE *

Sprawozdanie: Esko SEPPÄNEN (A6-0317/2008)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

Poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej – 
głosowanie łączne

1-6
8-9

komisja +

12 PSE -art. 1

10 Verts/ALE gi + 555,37,25

po art. 1 11 Verts/ALE gi - 267,336,24
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Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

7 komisja +

Głosowanie projekt z poprawkami +

Głosowanie rezolucja legislacyjna gi + 614,3,8

Wnioski o głosowanie imienne
IND/DEM: głosowanie końcowe
Verts/ALE: popr. 10, 11

3. Więźniowie palestyńscy w Izraelu

Projekty rezolucji: (B6-0343/2008, B6-0380/2008, B6-0381/2008, B6-
0382/2008, B6-0415/2008, B6-0416/2008)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0343/2008
(PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)

Głosowanie nad rezolucją (jako całością) gi + 416,136,61

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0343/2008 GUE/NGL ↓

B6-0380/2008 ALDE ↓

B6-0381/2008 PSE ↓

B6-0382/2008 Verts/ALE ↓

B6-0415/2008 PPE-DE ↓

B6-0416/2008 UEN ↓

Wnioski o głosowanie imienne
IND/DEM: głosowanie końcowe

4. Ocena sankcji UE jako części działań i polityki UE w dziedzinie praw człowieka 

Sprawozdanie: Hélène FLAUTRE (A6-0309/2008)

Temat Popr. 
nr

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

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

gp

1 +

ust. 1 ust. tekst oryginału

2 -

ust. 5 3 Verts/ALE, 
PSE

+

po ust. 10 4 Verts/ALE, 
PSE, ea

gi - 221,356,42

ust. 21 5 Verts/ALE, 
PSE, ea

gi - 257,292,56

gp

1 +

ust. 25 ust. tekst oryginału

2 -

ust. 34 6 Verts/ALE, 
PSE

w

ust. 43 7 Verts/ALE, 
PSE, ALDE

+

ust. 46 8 Verts/ALE, 
PSE, ALDE

+

ust. 49 ust. tekst oryginału gi + 565,42,10

ust. 54 9 Verts/ALE, 
PSE, ALDE

gi + 548,56,8

po ust. 54 10 Verts/ALE, 
PSE, ALDE

w

ust. 55 11 Verts/ALE, 
PSE, ALDE

gi + 343,266,9

12 Verts/ALE, 
PSE, ALDE

gi + 357,254,9ust. 56

ust. tekst oryginału ↓

ust. 57 ust. tekst oryginału gi + 520,103,5

ust. 58 ust. tekst oryginału gp/gi
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Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

1 + 565,47,13

2 - 263,354,10

ust. 66 ust. tekst oryginału gi + 521,77,23

gp

1/ge + 330,264,11

po ust. 70 13 Verts/ALE, 
PSE, ALDE

2 +

pp A ust. tekst oryginału gi + 545,27,34

gp

1 +

pp I 1 Verts/ALE, 
PSE

2/ge + 315,301,3

2s Verts/ALE, 
PSE

w

gp

1 +

pp S

ust. tekst oryginału

2 -

Głosowanie nad rezolucją (jako całością) gi + 546,36,40

Wnioski o głosowanie imienne
IND/DEM: głosowanie końcowe
Verts/ALE: popr. 4, 5, 9, 10, 11, 12, głosowanie końcowe
PPE-DE: ust. 49, 57, 58, 66, pp A

Wniosek o głosowanie odrębne
Verts/ALE
Punkt preambuły S
pierwsza część: Całość tekstu z wyłączeniem słów: „lub tak rzeczywiście się dzieje”
druga część: te słowa

ust. 1
pierwsza część: Całość tekstu z wyłączeniem słów „w związku z tym  ... trwałych rezultatów”
druga część: te słowa

ust. 25
pierwsza część: Całość tekstu z wyłączeniem słów „podejmowała kroki w kierunku  ... i innymi 

środkami”
druga część: te słowa
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ust. 58
pierwsza część: Całość tekstu z wyjątkiem słów „i jednym z filarów”
druga część: te słowa

PPE-DE
popr. 1
pierwsza część: #mając na uwadze ... stosunki dyplomatycznie lub gospodarcze”
druga część: „z danym państwem trzecim ... prawa lub zasad demokracji”

popr. 13
pierwsza część: „wzywa Komisję ... w poszczególnych przypadkach”
druga część: „uważa także, że ... bardziej proaktywną rolę”

Różne
Luisa Morgantini podpisała również poprawkę 4 i 5.

5. Milenium na rzecz rozwoju - cel 5: polepszyć zdrowie matek

Projekty rezolucji: (B6-0377/2008, B6-0385/2008, B6-0388/2008, B6-
0393/2008, B6-0395/2008, B6-0396/2008)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0377/2008
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)

gp/gi

1 + 595,6,5

ust. 6 ust. tekst oryginału

2 + 459,84,38

gp/gi

1 + 583,28,9

ust. 7 ust. tekst oryginału

2 + 454,117,42

gp/gi

1 + 555,54,11

ust. 9 ust. tekst oryginału

2 + 452,99,51

gp/gi

1 + 552,57,12

ust. 13 ust. tekst oryginału

2 + 441,122,50
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Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

ust. 14 ust. tekst oryginału gi + 537,61,23

gp

1 +

ust. 15 ust. tekst oryginału

2 +

ust. 17 ust. tekst oryginału gi + 587,21,18

2 ALDE ge + 371,221,18po ust. 20

3 ALDE +

odniesienie 17 ust. tekst oryginału go +

po odniesieniu 21 1 ALDE ge - 221,357,15

po pp F 4 GUE/NGL ge + 367,232,10

gp

1 +

2 +

pp M ust. tekst oryginału

3 +

gp

1 +

pp O ust. tekst oryginału

2 +

Głosowanie nad rezolucją (jako całością) gi + 394,182,34

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0377/2008 Verts/ALE ↓

B6-0385/2008 PPE-DE ↓

B6-0388/2008 ALDE ↓

B6-0393/2008 GUE/NGL ↓

B6-0395/2008 PSE ↓

B6-0396/2008 UEN ↓
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Wnioski o głosowanie imienne
IND/DEM: głosowanie końcowe
PSE: ust. 6, 7, 9, 13, 14, 17, głosowanie końcowe
UEN: ust. 7, 9, 13, 14

Wnioski o głosowanie odrębne
PPE-DE: odniesienie 17

Wnioski o głosowanie podzielone
PPE-DE
ust. 6
pierwsza część: „wzywa ... pogotowia położniczego”
druga część: „konsultacji w przypadku powikłań  ... i planowania rodziny”

ust. 7
pierwsza część: Całość tekstu z wyjątkiem słów „i usług”
druga część: te słowa

ust. 9
pierwsza część: Całość tekstu z wyjątkiem słowa „usług”
druga część: to słowo

ust. 13
pierwsza część: Całość tekstu z wyjątkiem słów „praw do”
druga część: te słowa

UEN
Punkt preambuły O
pierwsza część: Całość tekstu z wyjątkiem słów: „społeczność międzynarodowa”
druga część: te słowa

ust. 15
pierwsza część: Całość tekstu z wyjątkiem słów „informacja na temat zdrowia seksualnego i 

reprodukcyjnego”
druga część: te słowa

PPE-DE, UEN
pp M 
pierwsza część: Całość tekstu z wyjątkiem słów „i prawach reprodukcyjnych”
druga część: słowa „i prawach reprodukcyjnych”
trzecia część: „i prawach”

Różne
Eva-Britt Svensson podpisała również wspólny projekt rezolucji i popr. 4.

6. Handel usługami 

Sprawozdanie: Syed KAMALL (A6-0283/2008)

Temat Popr. 
nr

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

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

ust. 3 2 PSE gi + 552,25,2

ust. 4 24 GUE/NGL ge + 297,245,38

gp

1 +

25 GUE/NGL

2 -

po ust. 9

26 GUE/NGL +

27 GUE/NGL -ust. 12

3 PSE ge - 242,325,8

ust. 19 4 PSE +

ust. 20 13 Verts/ALE -

ust. 21 14 Verts/ALE +

15s Verts/ALE ge + 335,265,7ust. 22

ust. tekst 
oryginału

↓

ust. 23 16s Verts/ALE +

ust. 25 28 GUE/NGL ge + 350,243,8

ust. 26 5 PSE gi + 376,225,9

gp

1 +

po ust. 26 17 Verts/ALE

2 -

ust. 29 18 Verts/ALE +

ust. 30 19 Verts/ALE -

ust. 32 6s PSE +

po ust. 33 7 PSE -

ust. 35 8s PSE ge + 320,281,11

ust. 42 9 PSE +



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2008\09-04\votes_definitif\P6_PV-PROV(2008)09-04(VOT)_PL.doc PE 412.439/ 10

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

ust. 47 20 Verts/ALE -

po ust. 47 21 Verts/ALE -

ust. 51 10 PSE +

ust. 52 11 PSE gi + 554,46,8

ust. 53 22 Verts/ALE -

ust. 55 23 Verts/ALE -

gp

1 -

pp C 12 Verts/ALE

2 +

pp E 1 PPE-DE +

Głosowanie nad rezolucją (jako całością) gi + 525,77,7

Wnioski o głosowanie imienne
IND/DEM: głosowanie końcowe
PSE: popr. 2, 5, 11

Wnioski o głosowanie podzielone
PPE-DE
popr. 17
pierwsza część: „zauważa, że  ... w ramach tej umowy”
druga część: „wobec odmowy  ... praw człowieka”

popr. 12
pierwsza część: „mając na uwadze, że usługi  ... handlu światowego”
druga część: „mając na uwadze, że sektor  ... sektorze gospodarki”

ALDE, PPE-DE
popr. 25
pierwsza część: „uważa, że warunkiem  ... z koniecznymi środkami towarzyszącymi”
druga część: „a także ograniczenie  ... nie można zapewnić”

7. Europejska polityka portowa *

Sprawozdanie: Josu ORTUONDO LARREA (A6-0308/2008)

Temat Popr. 
nr

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

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

ust. 2 4 GUE/NGL -

ust. 4 1 GUE/NGL -

po ust. 4 2 GUE/NGL -

ust. 11 ust. tekst oryginału go/ge + 361,210,7

gp

1 +

ust. 15 ust. tekst oryginału

2 +

gp

1 +

ust. 39 ust. tekst oryginału

2 +

gp

1 +

ust. 41 ust. tekst oryginału

2 +

ust. 45 ust. tekst oryginału go/ge + 338,225,9

po ust. 47 3 GUE/NGL -

Głosowanie nad rezolucją (jako całością) gi + 572,12,10

Wnioski o głosowanie imienne
IND/DEM: głosowanie końcowe

Wnioski o głosowanie odrębne
PPE-DE: ust. 11, 45

Wnioski o głosowanie podzielone
PPE-DE
ust. 15
pierwsza część: „uważa, że  ... funduszy strukturalnych”
druga część: „w szczególności, aby sfinansować  ... poza granice miasta”

ust. 39
pierwsza część: „wzywa Komisję  ... pomoc państwa”
druga część: „uważa, że  ... użytkownik lub operator”

ust. 41
pierwsza część: „aprobuje rozszerzenie  ... niektórych przedsiębiorstw”
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druga część: „ale wzywa  ... absolutnego obowiązku”

8. Transport towarowy w Europie *

Sprawozdanie: Michael CRAMER (A6-0326/2008)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

gp

1/gi - 157,420,6

2 ↓

po ust. 3 1 Verts/ALE

3 ↓

gp

1 +

ust. 13 ust. tekst oryginału

2 -

po ust. 20 2 Verts/ALE ge - 162,393,12

gp

1 +

ust. 23 ust. tekst oryginału

2 +

gp

1 +

3 Verts/ALE

2 -

po ust. 24

4 Verts/ALE +

Głosowanie nad rezolucją (jako całością) gi + 541,6,15

Wnioski o głosowanie imienne
IND/DEM: głosowanie końcowe
Verts/ALE: popr. 1

Wnioski o głosowanie podzielone
ALDE
popr. 3
pierwsza część: „wzywa Komisję  ... główne wskaźniki wydajności”
druga część: „jest zdania, że skoro  ... kwestię konserwacji”
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Verts/ALE
ust. 23
pierwsza część: „podkreśla, że  ... pod pewnymi warunkami ograniczyć transport kabotażowy”
druga część: „wzywa jednak Komisję  ... na zagranicznych przewoźników”

PPE-DE, ALDE
ust. 13
pierwsza część: „wzywa Komisję  ... środków transportu towarowego”
druga część: „oraz do zarezerwowania ... oraz do zarezerwowania”

9. Śródokresowy przegląd Europejskiego planu działania na rzecz środowiska i 
zdrowia na lata 2004-2010 

Sprawozdanie: Frédérique RIES (A6-0260/2008)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

po ust. 22 1 ALDE, PSE, ea gi + 532,30,14

po ust. 24 2 ALDE, PSE, ea +

Głosowanie nad rezolucją (jako całością) gi + 522,16,7

Wnioski o głosowanie imienne
IND/DEM: głosowanie końcowe
Verts/ALE: popr. 1, głosowanie końcowe

10. Zamach stanu w Mauretanii 

Projekty rezolucji: (B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-
0398/2008, B6-0408/2008, B6-0409/2008)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0386/2008
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

ust.8 ust. tekst oryginału + z poprawką ustną

vote: nad rezolucją (jako całością) +

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0386/2008 PSE ↓

B6-0392/2008 PPE-DE ↓

B6-0397/2008 ALDE ↓
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Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

B6-0398/2008 GUE/NGL ↓

B6-0408/2008 Verts/ALE ↓

B6-0409/2008 UEN ↓

Różne
Colm Burke zgłosił następującą poprawkę ustną: 
„odnotowuje ogłoszenie przez juntę wojskową nowych wyborów prezydenckich, ubolewa jednak, że w 
przeciwieństwie do junty, która sprawowała władzę w latach 2005-2007, obecna w żaden sposób nie 
zobowiązała się do neutralności wyborczej; wzywa rządzące siły wojskowe o bezzwłoczne zobowiązanie 
się do określenia harmonogramu, zgodnie z którym przywracane będą instytucje demokratyczne, 
przewidującego utworzenie rządu tymczasowego w porozumieniu z wszystkimi siłami politycznymi;”

11. Wieszanie ludzi w Iranie 

Projekty rezolucji: (B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-
0401/2008, B6-0403/2008, B6-0404/2008)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0389/2008
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

ust. 9a Cappato + popr. ustna

ust. 9b. Cappato + popr. ustna

pp K ust. tekst oryginału + z poprawką ustną

ust. 9 ust. tekst oryginału + z poprawką ustną

Głosowanie nad rezolucją (jako całością) +

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0389/2008 PSE ↓

B6-0394/2008 PPE-DE ↓

B6-0400/2008 ALDE ↓

B6-0401/2008 GUE/NGL ↓

B6-0403/2008 Verts/ALE ↓

B6-0404/2008 UEN ↓
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Różne
Marco Capatto złożył następujące poprawki ustne po ust. 9:
„9a. wzywa do przedłożenia rezolucji, na następnym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ z prośbą 
do wszystkich krajów, które utrzymują karę śmierci do udostępnienia Sekretarzowi Generalnemu ONZ i 
opinii publicznej wszystkich informacji dotyczących kary śmierci i egzekucji, tak aby przełamać tajemnicę 
państwową dotyczącą kary śmierci, która jest również przyczyną większej ilości egzekucji;”

„9b. zwraca się o to, aby nowa rezolucja przewidywała powołanie Specjalnego Wysłannika Sekretarza 
Generalnego mającego za zadanie monitorowanie sytuacji, zapewnianie maksymalnej przejrzystości 
systemu kary śmierci i promowanie wewnętrznego procesu zmierzającego do wdrożenia rezolucji ONZ w 
sprawie moratorium dotyczącego egzekucji;”

Tunne Kelam złożył następującą poprawkę ustną do punktu K preambuły:
„mając na uwadze, że istnieją uzasadnione obawy, iż członkom i współpracownikom opozycji irańskiej, 
którzy na mocy art. 27 IV konwencji genewskiej znajdują się pod ochroną wielonarodowych sił pod 
amerykańskim dowództwem w obozie Ashraf w północnym Iraku, może grozić wydalenie lub przymusowy 
powrót do Iranu, gdzie mogliby być narażeni na ciężkie prześladowania lub nawet karę śmierci,”

Alain Hutchinson złożył następującą poprawkę ustną do ust. 9:
„wzywa władze Iraku i Stanów Zjednoczonych do odstąpienia od przymusowego wydalania do Iranu 
irańskich członków opozycji, uchodźców i osób ubiegających się o azyl, jeżeli groziłyby im 
prześladowania, a także przede wszystkim do współpracy z Wysokim Komisarzem Organizacji Narodów 
Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR) i innymi organizacjami w celu znalezienia 
zadowalającego i trwałego rozwiązania problemu osób przebywających obecnie w obozie Ashraf;”

12. Zabójstwa albinosów w Tanzanii 

Projekty rezolucji: (B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-
0405/2008, B6-0406/2008, B6-0407/2008)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0387/2008
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

Głosowanie nad rezolucją (jako całością) gi + 93,0,0

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0387/2008 PSE ↓

B6-0390/2008 UEN ↓

B6-0391/2008 PPE-DE ↓

B6-0405/2008 ALDE ↓

B6-0406/2008 GUE/NGL ↓

B6-0407/2008 Verts/ALE ↓

Wnioski o głosowanie imienne
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PPE-DE: głosowanie końcowe


