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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.  Zabezpieczenia i dane biometryczne w paszportach i dokumentach podróży 

wydawanych przez państwa członkowskie 

***I 

 Sprawozdanie: Carlos COELHO (A6-0500/2008)  
 

Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Poprawka komisji 

przedmiotowo-

właściwej 

1 komisja  +  

Głosowanie: wniosek z poprawkami  +  

Głosowanie: rezolucja legislacyjna gi + 594,51,37 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

IND/DEM: głosowanie końcowe 

 

 

2.  Zamówienia publiczne w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa ***I 

 Sprawozdanie: Alexander Graf LAMBSDORFF (A6-0415/2008)  
 

Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Całość tekstu  

głosowanie łączne 

nr 1 – poprawki 

kompromisowe 

66 komisja, ALDE, 

PPE-DE, PSE, 

Verts/ALE 

 +  

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie łączne 

1-65 komisja  ↓  

Głosowanie: wniosek z poprawkami  +  

Głosowanie: rezolucja legislacyjna gi + 597,69,33 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

IND/DEM: głosowanie końcowe 

 

 

3.  Substancje i preparaty niebezpieczne (dichlorometan) ***I 

 Sprawozdanie: Carl SCHLYTER (A6-0341/2008)  
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Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Całość tekstu - 

głosowanie łączne 

nr 1 - poprawka 

kompromisowa 

17 Verts/ALE,  

PPE-DE, PSE, 

ALDE, 

GUE/NGL 

 +  

Głosowanie łączne 

nr 2 – 

poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej 

1-16 komisja  ↓  

Głosowanie: wniosek z poprawkami  +  

Głosowanie: rezolucja legislacyjna gi + 674,17,8 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

IND/DEM: głosowanie końcowe 

 

 

4.  Upoważnienie do ratyfikacji Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy 

dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa z 2007 r. (Konwencja nr 188) 

* 

 Sprawozdanie: Ilda FIGUEIREDO (A6-0423/2008)  
 

Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Głosowanie: rezolucja legislacyjna gi + 671,16,6 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

IND/DEM: głosowanie końcowe 

 

 

5.  Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej (2004-2008)  

 Sprawozdanie: Giusto CATANIA (A6-0479/2008)  
 

Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

ust. 10 ust. tekst oryginału go +  

ust. 12 3rev UEN  w  

ust. 14 31 PPE-DE  -  

ust. 15 5rev UEN  -  
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Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

ust. 17 ust. tekst oryginału gp   

1 +  

2/ge + 346,332,9 

ust. 18 6rev UEN  w  

ust. tekst oryginału gp   

1 +  

2 +  

ust. 19 ust. tekst oryginału go -  

ust. 21 7rev UEN  w  

ust. 23 ust. tekst oryginału go +  

ust. 27 32 PPE-DE ge + 382,303,8 

ust. 29 33 PPE-DE  -  

ust. 30 34 PPE-DE  -  

46 UEN  -  

ust. tekst oryginału gp   

1 +  

2 +  

3/ge + 433,235,20 

4 +  

5 +  

ust. 31 47 UEN  -  

ust. tekst oryginału gp/gi   

1 + 521,156,21 

2 + 598,58,29 

ust. 32 18rev UEN  -  
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Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

ust. tekst oryginału gp   

1 + z poprawką ustną 

2/ge - 237,368,69 

ust. 35 19rev UEN  -  

ust. 36 8rev UEN  w  

ust. 37 9revS UEN  w  

ust. tekst oryginału go +  

ust. 38 25rev

S 

UEN gi - 299,366,22 

ust. 40 43 PSE  +  

ust. tekst oryginału  ↓  

ust. 45 ust. tekst oryginału go +  

ust. 48 10rev UEN  w  

ust. 49 11rev

S 

UEN  w  

1rev PPE-DE  w  

35rev PPE-DE ge + 452,211,25 

ust. tekst oryginału go ↓  

ust. 51 12rev

S 

UEN  w  

49 UEN  w  

ust. tekst oryginału gp/gi   

1 + 619,53,12 

2 + 344,323,11 

3 + 627,48,17 

4 + 569,85,39 

5 + 367,288,42 



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2009\01-14\votes_definitif\P6_PV(2009)01-14(VOT)_PL.doc PE 418.769/ 6 

Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

ust. 55 50 UEN  -  

20rev UEN  w  

ust. 55 tiret 4 ust. tekst oryginału gp   

1 +  

2 +  

3 +  

ust. 61 21rev UEN  -  

ust. tekst oryginału gp/gi   

1 + 651,28,21 

2 + 427,199,42 

ust. 62 27rev UEN  -  

52 UEN  -  

ust. tekst oryginału gp   

1 +  

2/gi + 437,207,47 

ust. 65 ust. tekst oryginału gp   

1 +  

2 +  

ust. 71 ust. tekst oryginału go +  

ust. 72 29 ALDE gi + 367,294,25 

ust. tekst oryginału  ↓  

po ust. 72 30 ALDE gi + 591,76,23 

ust. 73 53 UEN ge - 317,353,17 

ust. tekst oryginału gp   

1 +  
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Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

2 +  

ust. 75 54rev

S 

UEN gi - 254,403,30 

ust. 76 22rev

S 

UEN gi - 254,401,41 

ust. 77 56s UEN  -  

ust. 78 ust. tekst oryginału go +  

ust. 80 14rev UEN  -  

57 UEN  -  

po ust. 81 42 PPE-DE  +  

ust. 89 36 PPE-DE ge + 404,244,31 

58 UEN  ↓  

ust.  tekst oryginału  ↓  

ust. 90 44 Verts/ALE  -  

37 PPE-DE  -  

ust. tekst oryginału gp   

1 +  

2 +  

ust. 92 38 PPE-DE  -  

ust. tekst oryginału gp   

1 +  

2 -  

3 +  

ust. 93 ust. tekst oryginału go +  

ust. 94 ust. tekst oryginału go +  

ust. 100 ust. tekst oryginału go +  
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Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

ust. 103 45 Verts/ALE gi - 296,379,13 

ust. tekst oryginału gi + 396,284,12 

ust. 104 15rev

S 

UEN  w  

ust. tekst oryginału go +  

ust. 105 ust. tekst oryginału go +  

ust. 107  59 UEN  -  

ust. tekst oryginału gp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

6 +  

ust. 108 ust. tekst oryginału go +  

ust. 111 39 PPE-DE  -  

ust. 120 ust. tekst oryginału gp   

1 +  

2 +  

po ust. 122 24rev UEN gi - 101,531,54 

ust. 149 60 UEN  -  

ust. tekst oryginału gp/gi   

1 + 640,33,12 

2 + 334,292,29 

ust. 157 40 PPE-DE  w  

ust. tekst oryginału gp   
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Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

1 +  

2 +  

ust. 158 61S UEN  -  

ust. 159 41s PPE-DE  w  

62 UEN  -  

ust. tekst oryginału gp   

1 +  

2 +  

ust. 161 23rev UEN  -  

ust. tekst oryginału go +  

ust. 166 ust.  tekst oryginału gi + 374,261,51 

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 401,220,67 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

IND/DEM : głosowanie końcowe 

Verts/ALE: popr. 45 

UEN:  ust. 31, 51, popr. 22, 25, 29, 30, 2, 16, 45, 24rev, głosowanie końcowe 

PPE-DE:  ust. 61, 103, 149, 166, popr. 54, 25, 22, głosowanie końcowe 

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ALDE: ust. 19 

PSE: ust. 32, 49 

UEN: ust. 10, 37, 45, 49, 104 

PPE-DE: ust. 23, 31, 37, 62, 71, 73, 78, 93, 94, 100, 104, 105, 107 (tiret 2), 108, 161, 166 

 

Wnioski o głosowanie podzielone 

UEN 

ust. 18 
część pierwsza: „przypomina zasadnicze … wspólnotowego dorobku prawnego” 

część druga: „zwraca się o … na gruncie krajowym” 

 

ust. 31 

część pierwsza: „zdecydowanie … przetrzymywania więźniów” 

część druga: „w tym kontekście … pozostałych więźniów” 

 

ust. 32 

część pierwsza: Całość tekstu z wyjątkiem słów „niepodporządkowaniem się przez UE oraz” 

część druga: te słowa  

 

ust. 61 
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część pierwsza: Całość tekstu z wyjątkiem słów „seksualnego i w zakresie rozrodczości” oraz „oraz do 

ułatwienia … ryzykownym zabiegom usuwania ciąży” 

część druga: te słowa  

 

ust. 62 

1ère partie: Całość tekstu z wyjątkiem słów „i praw zdrowotnych… reprodukcyjnego oraz prawa ” 

część druga: te słowa  

 

ust. 73 

część pierwsza: „z zadowoleniem przyjmuje publikację … zaleceń Agencji” 

część druga: „lub podanie przyczyn niezastosowania się do nich;” 

 

ust. 149 

część pierwsza: „wzywa państwa członkowskie … oraz leczenia alternatywnego” 

część druga: „i nie były traktowane … nielegalnych narkotyków” 

 

ust. 159 

część pierwsza: „powtarza, że prawo pracy … sytuacji nierówności” 

część druga: „co dotyczy …nie posiadających dokumentów” 

 

PSE 

ust. 92 

część pierwsza: „wzywa Radę … i państw członkowskich” 

część druga: „ponieważ brakuje … prowadzenia działań” 

trzecia część: „aby zapewnić … organizacji powrotów;” 

 

PPE-DE 

ust. 17 

część pierwsza: „nalega, aby … (COHON)” 

część druga: „i nalega … wolności podstawowych" 

 

ust. 55 tiret 4 

część pierwsza: „dyskryminacja ze strony policji” 

część druga: „tworzenie przez policję …niewspółmiernych losowych kontroli” 

trzecia część: „co podkreśla … obecnie nie istnieją” 

 

ust. 65 

część pierwsza: Całość tekstu z wyjątkiem słów „wzorców rodzinnych opierających się na stereotypach 

dotyczących płci” 

część druga: te słowa 

 

ust. 90 

część pierwsza: „wzywa Komisję … ubiegających się o azyl” 

część druga: „zamiast koncentrować … dotyczącej statusu uchodźcy” 

 

ust. 120 

część pierwsza: Całość tekstu z wyjątkiem słów „i/lub posiadają rodziców, którzy urodzili się za granicą” 

część druga: te słowa 

 

ust. 149 

część pierwsza: „wzywa państwa członkowskie … oraz leczenia alternatywnego” 

część druga: „i nie były traktowane … nielegalnych narkotyków” 

 

ust. 157 

część pierwsza: „zwraca się do państw członkowskich … pracowników migrujących” 

część druga: „oraz zwraca …osobami starszymi i dziećmi” 
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ust. 159 

część pierwsza: „powtarza, że … sytuacji nierówności” 

część druga: „co dotyczy pracowników … nie posiadających dokumentów” 

 

UEN,  PSE 

ust. 30 
część pierwsza: „wyraża zaniepokojenie …art. 7 i 8 Karty" z wyjątkiem słów "faktem, że …wielokrotnie 

doprowadziła do” 

część druga: te słowa 

trzecia część: „domaga się zatem, … wyższych standardów” 

czwarta część: „uważa, że … fazie dochodzeń i śledztw" z wyjątkiem słów "skutecznej kontroli … aby” 

piąta część: te słowa 

 

ust. 51 
część pierwsza: „uważa, że sytuacja … jest wyjątkowa” 

część druga: „ponieważ niektóre … grup większościowych” 

trzecia część: „zwraca się …  (1954, 1961)” 

czwarta część: „oraz ograniczenia … praktyk dyskryminacyjnych” 

piąta część: „potępia szczególnie … tym bezpaństwowcom” 

 

ust. 107 
część pierwsza: „wyraża … praw człowieka” 

część druga: „o podjęcie następujących działań:” 

trzecia część: „zapewnienie dostępu … ubiegających się o azyl” 

czwarta część: „tak aby … dobrej woli” 

piąta część: „ustanowienie … praw człowieka” 

szósta część: „zwrócenie się do Agencji … Parlamentowi” 

 

Różne 

Poprawki 1rev, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17rev, 20rev, 40, 41, 48, 49, 51 i 55 zostały wycofane.  

 

Ponieważ poprawki 2, 4, 13, 16, 26 i 28 nie otrzymały poparcia komisji LIBE, zgodnie z art. 156 

Regulaminu nie zostały poddane pod głosowanie.  

 

Poprawkę 50 podpisał również Mario Borghezio w imieniu grupy UEN. 

 

Mogens Camre zgłosił poprawkę ustną do ust. 32. 

„32. ubolewa nad brakiem wdrożenia przez Unię wyroków Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot 

Europejskich z dnia 12 grudnia 2006 r. oraz z dnia 4 i 17 grudnia 2008 r., a także decyzji Trybunału 

Apelacyjnego Zjednoczonego Królestwa w sprawie Organizacji Mudżahedinów Ludowych Iranu z dnia 

7 maja 2008 r.;” 

 

 

6.  Konwencja z 2006 r. w sprawie pracy na morzu (procedury w zakresie dialogu 

społecznego)  

 

 Projekt rezolucji: (B6-0624/2008) 
 

Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji  B6-0624/2008 

(komisja EMPL) 
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Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

ust. 3 1 GUE/NGL  -  

ust. 5 2 GUE/NGL  -  

ust. 6 3s GUE/NGL  -  

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 646,20,5 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

IND/DEM: głosowanie końcowe 

 

 

7.  Rozwój Rady Praw Człowieka ONZ, w tym rola UE   

 Sprawozdanie: Laima Liucija ANDRIKIENE (A6-0498/2008)  
 

Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Całość tekstu  

(głosowanie 

łączne) 

1-7 sprawozdawca  +  

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 629,26,10 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

IND/DEM: głosowanie końcowe 

 

 

8.  Publiczny dostęp do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji   

 Sprawozdanie: Marco CAPPATO (A6-0459/2008)  
 

Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

ust. 3 ust. tekst oryginału gp   

1 +  

2 +  

ust. 4 ust. tekst oryginału go +  

ust. 5 tiret 2 ust. tekst oryginału gp   

1 +  
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Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

2 +  

3 +  

4/ge + 374,234,5 

5 +  

6 +  

ust. 5 tiret 3 ust. tekst oryginału go +  

ust. 7 ust. tekst oryginału go +  

ust. 8 ust. tekst oryginału go +  

ust. 9 ust. tekst oryginału go +  

ust. 11 tiret 4 ust. tekst oryginału go +  

ust. 13 ust. tekst oryginału go +  

ust. 16 ust. tekst oryginału go +  

ust. 17 ust. tekst oryginału go +  

ust. 18 ust. tekst oryginału go +  

ust. 19 ust. tekst oryginału go/ge - 176,421,7 

ust. 20 ust. tekst oryginału go +  

ust. 21 ust. tekst oryginału go +  

Punkt F preambuły  ust. tekst oryginału go +  

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 355,195,18 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

IND/DEM: głosowanie końcowe 

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE-DE: pp F, ust. 4, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ust. 5 - tiret 3, ust. 11, tiret 4 

 

Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE-DE 

ust. 3 

część pierwsza: „pilnie … odmowy itp.)” 

część druga: „a także apeluje … w tym przypadku;” 
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ust. 5 tiret 2 

część pierwsza: „prac Parlamentu na posiedzeniach plenarnych” 

część druga: „delegacjach i organach wewnętrznych” 

trzecia część: „należy usprawnić obserwatorium legislacyjne poprzez zawarcie w nim odniesień i linków 

do wszystkich odnośnych dokumentów ... komisji” 

czwarta część: „i delegacji” 

piąta część: „informacje o pracach … kryteria wyszukiwania” 

szósta część: „organy wewnętrzne … swoich dokumentów” 

 

 


