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ZAŁĄCZNIK 
 

WYNIKI GŁOSOWAŃ 

 

 

 

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.  Umowa WE/USA o współpracy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących 

bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego  

* 

 Sprawozdanie: Paolo COSTA  (A6-0468/2008)  
 

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

jedno głosowanie gi + 421,4,24 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

PPE-DE:  jedno głosowanie 

IND/DEM: jedno głosowanie 

 

 

2.  Wspólny system handlu albuminami jaj i mleka (wersja ujednolicona)  * 

 Sprawozdanie: Diana WALLIS (A6-0510/2008)  
 

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

jedno głosowanie gi + 454,10,14 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

IND/DEM: jedno głosowanie 

 

 

3.  System opodatkowania mający zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, 

wnoszenia aktywów i wymiany udziałów, dotyczących spółek różnych państw 

członkowskich oraz przenoszenia ich siedzib (wersja ujednolicona)  

* 

 Sprawozdanie: Diana WALLIS (A6-0511/2008)  
 

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

jedno głosowanie gi + 479,12,18 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

IND/DEM: jedno głosowanie 

 

 

4.  System językowy mający zastosowanie do odwołań od orzeczeń Sądu do spraw 

Służby Publicznej Unii Europejskiej 

* 

 Sprawozdanie: Costas BOTOPOULOS  (A6-0508/2008)  
 

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

jedno głosowanie gi + 515,12,12 
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Wnioski o głosowanie imienne 

PPE-DE:  jedno głosowanie 

IND/DEM: jedno głosowanie 

 

 

5.  Stosunki gospodarcze i handlowe z Bałkanami Zachodnimi   

 Sprawozdanie: Bastiaan BELDER (A6-0489/2008)  
 

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

jedno głosowanie gi + 522,12,15 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

IND/DEM: jedno głosowanie 

 

 

6.  Wspólna Polityka Rolna i bezpieczeństwo żywności na świecie   

 Sprawozdanie: Mairead MCGUINNESS  (A6-0505/2008)  
 

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

jedno głosowanie gi + 482,24,59 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

IND/DEM: jedno głosowanie 

 

 

7.  Perspektywy rozwoju dialogu obywatelskiego w ramach traktatu lizbońskiego   

 Sprawozdanie: Genowefa GRABOWSKA (A6-0475/2008)  
 

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

jedno głosowanie gi + 519,75,11 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

IND/DEM: jedno głosowanie 

 

 

8.  Transpozycja, wykonanie i egzekwowanie dyrektywy 2005/29/WE dotyczącej 

nieuczciwych praktyk handlowych na rynku wewnętrznym oraz dyrektywy 

84/450/WE dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej  

 

 Sprawozdanie: Barbara WEILER (A6-0514/2008)  
 

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

jedno głosowanie gi + 566,18,15 
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Wnioski o głosowanie imienne 

IND/DEM: jedno głosowanie 

 

 

9.  WPRyb i ekosystemowe podejście do zarządzania połowami   

 Sprawozdanie: Pedro GUERREIRO (A6-0485/2008)  
 

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

jedno głosowanie gi + 557,48,12 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL: jedno głosowanie 

IND/DEM: jedno głosowanie 

 

 

10.  Dyrektywa ramowa w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów  ***II 

 Zalecenie do drugiego czytania: 

(wymagana większość kwalifikowana) 

Christa KLAß (A6-0443/2008) 

 

Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Całość tekstu 

Głosowanie łączne 

nr 1 – poprawka 

kompromisowa 

48 PPE-DE, PSE, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

UEN, 

GUE/NGL 

gi + 624,13,10 

Głosowanie łączne 

nr 2 – 

poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej  

1-47 komisja  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

IND/DEM: popr. 48 

 

Różne 

Poprawkę 48 podpisał również Johannes Blokland. 

 

 

11.  Wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin ***II 

 Zalecenie do drugiego czytania: 

(wymagana większość kwalifikowana) 

Hiltrud BREYER (A6-0444/2008) 

 

Temat  Popr. 

nr 

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

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Całość tekstu 

Głosowanie łączne 

nr 1 – poprawka 

kompromisowa 

178oc Verts/ALE,  

PPE-DE, PSE, 

ALDE, 

GUE/NGL 

gi + 577,61,11 

Głosowanie łączne 

nr 2 – 

poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej 

1-45 

47-

168 

170-

177 

komisja  ↓  

Art. 4 ust. 7 46 komisja  -  

178oc Verts/ALE,  

PPE-DE, PSE, 

ALDE, 

GUE/NGL 

gi + 530,102,10 

180 + 40 posłów gi ↓  

Załącznik 2 pkt 

3.6.5 

169 komisja  -  

178oc Verts/ALE,  

PPE-DE, PSE, 

ALDE, 

GUE/NGL 

gi + 522,107,12 

179= 

182= 

+ 40 posłów 

UEN 

gi ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

Verts/ALE:  popr. 178oc (załącznik 2 pkt 3.6.5) i 180 

PPE-DE:   popr. 178oc, 179 i 180 

IND/DEM:  popr. 178oc (głosowanie łączne nr 1) 

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

UEN: popr. 169 

 

Różne 

Poprawkę 178 podpisał również Johannes Blokland. 

Poprawki 180, 179 i 181 złożył Robert Sturdy i inni posłowie. 

 

Przewodniczący stwierdził, że poprawka 181 jest niedopuszczalna (art. 62 i 151 Regulaminu). 

 

 

12.  Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe 

(UCITS) (przekształcenie) 

***I 

 Sprawozdanie: Wolf KLINZ (A6-0497/2008)  
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Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Całość tekstu 

Głosowanie łączne 

nr 1 – poprawka 

kompromisowa 

260 ALDE, PPE-

DE, PSE, UEN 

 +  

Głosowanie łączne 

nr 2 – 

poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej  

1-259 komisja  ↓  

Głosowanie: wniosek z poprawkami  +  

Głosowanie: rezolucja legislacyjna gi + 589,28,38 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

IND/DEM: głosowanie końcowe 

 

 

13.  Finanse publiczne w UGW – rok 2007 i 2008  

 Sprawozdanie: Donata GOTTARDI (A6-0507/2008)  
 

Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Całość tekstu 

(głosowanie 

łączne) 

1-3 sprawozdawca  +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 521,47,55 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

IND/DEM: głosowanie końcowe 

 

 

 


