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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. Zatwierdzenie nominacji Catherine Ashton na członka Komisji Europejskiej

Projekt rezolucji (B6-0575/2008)

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

Projekt decyzji  (B6-0575/2008)
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, GUE/NGL)

Głosowanie: nad decyzją (jako 
całością)

gi + 538,40,63

Zgodnie z art. 99 ust. 4 regulaminu przeprowadzono głosowanie imienne.

2. Posiedzenie Rady Europejskiej (15-16 października 2008 r.) 

Projekty rezolucji (B6-0543/2008, B6-0550/2008, B6-0551/2008, 
B6-0552/2008, B6-0560/2008, B6-0561/2008))

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

wspólny projekt rezolucji RC-B6-0543/2008
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN)

po ust. 1 3 Verts/ALE gi - 170,376,121

po ust. 2 4 Verts/ALE gi - 201,371,102

5 Verts/ALE gi - 183,375,132

6 Verts/ALE gi - 178,389,117

po ust. 6

7 Verts/ALE gi - 141,410,142

po ust. 11 8 Verts/ALE gi - 159,409,126

ust. 19 ust. tekst oryginału go +

gp

1 +

ust. 20 ust. tekst oryginału

2 +

ust. 22 9 Verts/ALE -

ust. 23 10 Verts/ALE -

po ust. 23 11 Verts/ALE -
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Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

gp

1 +

ust. 25 ust. tekst oryginału

2/ge + 340,334,18

12 Verts/ALE -ust. 28

ust. tekst oryginału go +

po ust. 28 13 Verts/ALE -

ust. 34 14 Verts/ALE -

ust. 38 ust. tekst oryginału go +

gp

1 +

2 +

Punkt B preambuły ust. tekst oryginału

3 +

po pp C 1 Verts/ALE -

po punkcie F 
preambuły

2 Verts/ALE -

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 499,130,67

Projekt rezolucji B6-0543/2008 ( PPE-DE)

ust. 13 ust. tekst oryginału ↓

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) ↓

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne 

B6-0550/2008 UEN ↓

B6-0551/2008 ALDE ↓

B6-0552/2008 PSE ↓

B6-0560/2008 Verts/ALE ↓

B6-0561/2008 GUE/NGL ↓

Wnioski o głosowanie imienne
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IND/DEM: głosowanie końcowe
Verts/ALE: popr. 3, 4, 5, 6, 7, 8

Wnioski o głosowanie odrębne
PPE-DE: ust. 19
PSE: ust. 28, 38

Wnioski o głosowanie podzielone
PPE-DE
ust. 20
pierwsza część: Cały tekst z wyjątkiem słów "przed wyborami europejskimi"
druga część: te słowa

ust. 25
pierwsza część: Całość tekstu bez słowa „na rzecz elastyczności”
druga część: to słowo

ust. 13 (B6-0543/2008)
pierwsza część: Cały tekst z wyjątkiem słów "przed wyborami europejskimi w 2009 r."
druga część: te słowa

ALDE
Punkt uzasadnienia B
pierwsza część: Całość tekstu z wyłączeniem słów: "prowadzonej przez amerykańską Rezerwę 

Federalną" oraz "złej"
druga część: "prowadzonej przez amerykańską Rezerwę Federalną"
trzecia część: "złej"

Różne
ust. 11: nie dotyczy wersji polskiej

Wspólny projekt rezolucji B6-0550/2008 podpisał również Konrad Szymański w imieniu grupy UEN.

3. Praca tymczasowa ***II

Zalecenie do drugiego czytania:
(wymagana większość kwalifikowana)

Harlem DÉSIR (A6-0373/2008)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

Całość tekstu 
- głosowanie 

łączne

1
4-7

GUE/NGL gi - 66,617,15

2 GUE/NGL gi - 60,622,12Całość tekstu 
- głosowania 

odrębne 3 GUE/NGL gi - 65,618,12

Wnioski o głosowanie imienne
GUE/NGL: popr. 2, 3
IND/DEM: popr. 1-7
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4. Ochrona dzieci korzystających z Internetu i innych technologii komunikacyjnych ***I

Sprawozdanie: Roberta Angelilli (A6-0404/2008)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

Poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej – 
głosowanie łączne

1-11
13-27
29-43

komisja +

gp

1 +

Poprawka komisji 
przedmiotowo 
właściwych - 
głosowanie 

odrębne 

28 komisja

2 +

Głosowanie: projekt z poprawkami +

Głosowanie: rezolucja legislacyjna gi + 672,9,19

Poprawka nr 12 została anulowana.

Wnioski o głosowanie imienne
PPE-DE: głosowanie końcowe
IND/DEM: głosowanie końcowe
UEN: głosowanie końcowe

Wnioski o głosowanie podzielone
GUE/NGL
popr. 28
pierwsza część: "Poprawa współpracy…metod pracy".
druga część: "W szczególności… połączenia tych baz z Europolem"

5. Propagowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów w transporcie 
drogowym 

***I

Sprawozdanie: Dan Jřrgensen (A6-0291/2008)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

Propozycja 
odrzucenia 

projektu komisji

48 + 40 posłów -
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Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

Głosowanie łączne 
nr 1

49rev PSE, PPE-DE, 
ALDE, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL i in.

+

Głosowanie łączne 
nr 2

1-47 komisja ↓

Głosowanie: projekt z poprawkami +

Głosowanie: rezolucja legislacyjna gi + 641,37,24

Poprawka 48 została złożona przez posłów Horst Schnellhardt i inni.

Poprawkę 49 podpisał również Johannes Blokland.

Wnioski o głosowanie imienne
PPE-DE: głosowanie końcowe
IND/DEM: głosowanie końcowe

6. Zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych ***I

Sprawozdanie: Françoise GROSSETÊTE (A6-0346/2008)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

Głosowanie łączne 
nr 1 -

Całość tekstu

20-37 PPE-DE, PSE, 
ALDE, UEN, 

Blockland

+

Głosowanie łączne 
nr 2 -

Poprawki komisji 
przedmiotowo-

właściwej 

1-19 komisja ↓

Głosowanie: projekt z poprawkami +

Głosowanie: rezolucja legislacyjna gi + 675,21,8

Wnioski o głosowanie imienne
IND/DEM: głosowanie końcowe

7. Ochrona konsumentów w odniesieniu do niektórych aspektów użytkowania 
nieruchomości w oznaczonym czasie 

***I
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Sprawozdanie: Toine MANDERS (A6-0195/2008)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

Głosowanie łączne 
nr 1 – pakiet 

kompromisowy 

115 komisja,
ALDE, PPE-

DE, PSE

+

Głosowanie łączne 
nr 2

1-114 komisja ↓

Głosowanie: projekt z poprawkami +

Głosowanie: rezolucja legislacyjna gi + 674,16,10

Wnioski o głosowanie imienne
IND/DEM: głosowanie końcowe

8. Ocena umowy PNR Aust.ralia - UE 

Sprawozdanie: Sophia IN 'T VELD (A6-0403/2008)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

gp

1 +

ust. 1 lit. b) ust. tekst oryginału

2 -

ust. 1 lit. g) ust. tekst oryginału + z poprawką ust.ną

ust. 1 lit. k) ust. tekst oryginału go +

ust. 1 lit. n) ust. tekst oryginału go/ge + 371,296,7

ust. 1 lit o) ust. tekst oryginału go +

Odniesienie 5 1 PSE +

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 610,29,47

Wnioski o głosowanie imienne
IND/DEM: głosowanie końcowe

Wnioski o głosowanie odrębne
PPE-DE: ust. 1 lit k), n), o)

Wnioski o głosowanie podzielone
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PSE
ust. 1 lit. b)
pierwsza część: Całość tekstu z wyjątkiem słów "i z art. 24 TUE, ani"
druga część: te słowa

Różne
Sophia in 't Veld przedłożyła następującą poprawkę ust.ną do ust.ępu 1 lit. g):
g) uważa zatem, że ograniczenie celu jest całkowicie nieodpowiednie, ponieważ uniemożliwia 

ust.alenie, czy środki są uzasadnione i odpowiednie, oraz że w wyniku tego umowa nie spełnia 
standardów unijnych i międzynarodowych może nie być zgodna ze standardami unijnymi i 
międzynarodowymi z w zakresie ochrony danych lub jest niezgodna z art. 8 Europejskiej 
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, który wymaga dokładnego 
ograniczenia celu; jest zdania, że przez to umowa może być podważana z prawnego punktu 
widzenia;

9. Wyzwania w zakresie umów zbiorowych w UE 

Sprawozdanie: Jan ANDERSSON (A6-0370/2008)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

po ust. 1 18 GUE/NGL gi - 64,574,54

19 GUE/NGL gi - 79,596,13

gp

1 +

ust. 4

ust. tekst oryginału

2/gi + 539,145,11

po ust. 4 20 GUE/NGL gi - 110,415,163

 ust. 5 ust. tekst oryginału go/ge + 401,267,24

4 PPE-DE gi - 222,416,53po ust. 6

5 PPE-DE -

po ust. 9 6 PPE-DE w

ust. 10 ust. tekst oryginału go +

21 GUE/NGL gi - 67,616,12po ust. 10

22 GUE/NGL gi - 74,559,57

po ust. 12 7 PPE-DE ge + 361,311,18

ust. 15 28 + 40 posłów gi - 147,527,20
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Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

po ust. 15 8 PPE-DE w

ust. 16 ust. tekst oryginału go/ge + 388,135,161

po ust. 18 9 PPE-DE gi - 168,360,160

ust. 20 29s + 40 posłów gi - 191,327,174

po ust. 24 10 PPE-DE w

po ust. 26 14 ALDE ge + 430,220,40

30s + 40 posłów gi - 157,484,55

13 Verts/ALE -

11 PPE-DE gi - 290,389,20

gp

1 +

2 +

ust. 28

15 ALDE

3 +

po ust. 30 12 PPE-DE gi - 214,412,67

ust. 33 23 GUE/NGL gi - 98,562,25

24 GUE/NGL gi - 64,610,13

25 GUE/NGL gi - 84,457,142

po ust. 33

26 GUE/NGL gi - 103,415,158

ust. 35 ust. tekst oryginału go/ge + 341,298,43

Odniesienie 4 ust. tekst oryginału gi + 550,126,11

pp E ust. tekst oryginału go +

Punkt F preambuły 16 GUE/NGL gi - 141,523,19

pp G ust. tekst oryginału go +

Po punkcie G 
preambuły

27 GUE/NGL gi - 104,561,26

pp J ust. tekst oryginału gp



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2008\10-22\votes_definitif\P6_PV-PROV(2008)10-22(VOT)_FR.doc PE 414.918/ 10

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

1 +

2 +

pp M 1 PPE-DE +

po pp R 2 PPE-DE ge + 496,160,23

Punkt U preambuły ust. tekst oryginału go +

3 PPE-DE +

gp/gi

1 - 123,543,19

Punkt X preambuły 

17 GUE/NGL

2 - 65,579,16

Punkt Y preambuły ust. tekst oryginału go/ge + 352,305,14

Punkt Z preambuły ust. tekst oryginału go +

Punkt AA 
preambuły

ust. tekst oryginału go/ge + 381,276,22

pp AC ust. tekst oryginału go/ge - 323,329,22

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 474,106,93

Poprawki 28, 29, 30 zostały złożone przez Charlotte Cederschiöld, Malcolm Harbour, Małgorzata Handzlik 
i in.

Wnioski o głosowanie imienne
Verts/ALE popr. 29, 30
IND/DEM: tiret 4, głosowanie końcowe
GUE/NGL: popr. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16 i 27 włącznie, 28, 29
PSE: popr. 30

Wnioski o głosowanie odrębne
PPE-DE: punkty uzasadnienia E, G, U, Y, Z, AA, AC i ust. 4, 5, 10, 16 oraz 35

Wnioski o głosowanie podzielone
PPE-DE:
pp J
pierwsza część: "mając na uwadze … polityki społecznej"
druga część: "szczególnie … pracownikami"

Verts/ALE:
popr. 15
pierwsza część: ". sugeruje, że … szczeblu krajowym."  
2ème partie: "Jeżeli uzna się go za użyteczny"
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3ème partie: "przegląd ten … czasu oddelegowania;"

popr. 17
pierwsza część: Całość tekstu bez słowa "pilna "
druga część: to słowo

IND/DEM:
ust. 4
pierwsza część: Całość tekstu bez słowa "traktat z Lizbony … że objęłoby to"
druga część: te słowa 

10. Demokracja, prawa człowieka i nowe porozumienie o partnerstwie i współpracy 
między Unią Europejską i Wietnamem 

Projekty rezolucji: (B6-0538/2008, B6-0539/2008, B6-0540/2008, B6-
0542/2008)

Temat Popr. 
nr

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji  RC-B6-0538/2008
(PSE, ALDE, UEN)

pp J tekst oryginału + z poprawką ust.ną

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 479,21,4

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0538/2008 ALDE ↓

B6-0539/2008 PSE ↓

B6-0542/2008 UEN ↓

Wnioski o głosowanie imienne
IND/DEM: głosowanie końcowe
Verts/ALE: głosowanie końcowe

Różne
Grupa PPE-DE jest również sygnatariuszem wspólnego projektu rezolucji RC-B6-0538/2008.

Grupa GUE/NGL wycofała swój projekt rezolucji B6-0540/2008.

Marco Cappato zaproponował następującą poprawkę ust.ną do punktu uzasadnienia I:
I.  mając na uwadze, że rząd wietnamski nie uznał dotychczas Zjednoczonego Kościoła 

Buddyjskiego Wietnamu, największej organizacji buddyjskiej w  Wietnamie,


