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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 

§ ustęp 

art. artykuł 

pp punkt preambuły 

PR projekt rezolucji 

wpr wspólny projekt rezolucji 

taj głosowanie tajne 
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1.  Umowa WE/Indie w sprawie pewnych aspektów usług lotniczych * 

 Sprawozdanie: Paolo COSTA (A6-0049/2009)  
 

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 638,10,14 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

PPE-DE:  głosowanie końcowe 

IND/DEM: głosowanie końcowe 

 

 

2.  Umowa WE/Israel w sprawie pewnych aspektów usług lotniczych * 

 Sprawozdanie: Paolo COSTA (A6-0059/2009)  
 

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 615,23,23 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

IND/DEM: głosowanie końcowe 

 

 

3.  Protokół dodatkowy do Umowy WE/Afryka Południowa w celu uwzględnienia 

przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej  

*** 

 Sprawozdanie: Josep BORRELL FONTELLES (A6-0073/2009)  
 

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 643,7,10 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

IND/DEM: głosowanie końcowe 

 

 

4.  Kolejne etapy rozwoju zarządzania granicami w Unii Europejskiej i podobne 

doświadczenia w krajach trzecich 

 

 Sprawozdanie: Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT (A6-0061/2009)  
 

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 600,46,30 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

PPE-DE: głosowanie końcowe 
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IND/DEM: głosowanie końcowe 

 

 

5.  Transgraniczne przenoszenie siedziby spółek  

 Sprawozdanie: 

(wymagana większość 

kwalifikowana) 

Klaus-Heiner LEHNE (A6-0040/2009)  

 

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 608,51,13 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

PPE-DE: głosowanie końcowe 

IND/DEM: głosowanie końcowe 

 

 

6.  Przyszłość wspólnego europejskiego systemu azylowego  

 Sprawozdanie: Giusto CATANIA (A6-0050/2009)  
 

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 593,65,18 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

IND/DEM: głosowanie końcowe 

 

 

7.  Plan działania Komisji na rzecz zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej  

 Sprawozdanie: Gabriele STAUNER (A6-0022/2009)  
 

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 647,8,19 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

IND/DEM: głosowanie końcowe 

 

 

8.  Współpraca pomiędzy sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu 

dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych 

 

 Sprawozdanie: Manuel MEDINA ORTEGA (A6-0058/2009)  
 

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 646,18,9 
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Wnioski o głosowanie imienne 

IND/DEM: głosowanie końcowe 

 

 

9.  Stosowanie dyrektywy 2006/43/WE w sprawie ustawowego audytu rocznych 

sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych 

 

 Sprawozdanie: Bert DOORN (A6-0014/2009)  
 

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 645,11,18 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

IND/DEM: głosowanie końcowe 

 

 

10.  Równe traktowanie i równy dostęp kobiet i mężczyzn do sztuki widowiskowej  

 Sprawozdanie: Claire GIBAULT (A6-0003/2009)  
 

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 604,18,43 

 

 

11.  Wymogi techniczne w zakresie homologacji pojazdów silnikowych dotyczące ich 

bezpieczeństwa ogólnego 

***I 

 Sprawozdanie: Andreas SCHWAB (A6-0482/2008)  
 

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

Całość tekstu 

Głosowanie łączne 

nr 1 – poprawka 

kompromisowa 

56rev 
komisja, 

ALDE, PPE-

DE, PSE, UEN 

 +  

Głosowanie łączne 

nr 2 – 

poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej 

1-55 komisja  ↓  

Głosowanie: wniosek z poprawkami  +  

Głosowanie: rezolucja legislacyjna gi + 610,34,20 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

IND/DEM: głosowanie końcowe (rezolucja legislacyjna) 
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12.  Emisje przemysłowe (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich 

kontrola) (przekształcenie) 

***I 

 Sprawozdanie: Holger KRAHMER (A6-0046/2009)  
 

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

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie łączne 

1-4 

6-10 

12-14 

16-19 

21 

24-26 

28 

30 

32-36 

38-39 

43-56 

58-61 

63 

65 

67-68 

71 

76-77 

79-80 

komisja  +  

poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej –

głosowanie 

odrębne 

5 komisja gp/gi   

1  + 623,52,6 

2  + 374,278,11 

11 komisja gi + 367,297,10 

57 komisja gi + 394,271,8 

62 komisja gp/gi   

1 + 554,107,17 

2 + 348,314,14 

64 komisja go/ge + 371,298,11 

70 komisja go/ge + 362,300,11 

72 komisja gi + 594,81,4 

73 komisja gi + 594,79,6 

74 komisja gi - 328,337,11 
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Temat  nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

75 komisja gi + 558,116,7 

art. 3 ust. 15 119s PPE-DE gi - 332,341,6 

15 komisja  +  

art. 3 ust. 26 82 IND/DEM  -  

art. 6 ust. 1 118 PPE-DE  niedopuszczalna patrz "Różne" 

art. 8 ust. 1 126rev PPE-DE  -  

20 komisja  +  

100 Verts/ALE  ↓  

art. 10 138 ponad 40 

posłów 

 niedopuszczalna patrz "Różne" 

art. 12 ust. 8 120s PPE-DE gi - 319,355,7 

22 komisja  +  

art. 13 ust. 1 lit. e) 121s PPE-DE gi - 332,332,8 

23 komisja  +  

art. 14 ust. 1 27oc komisja  +  

art. 14 ust. 2 134rev PPE-DE  -  

27oc komisja ge + 419,237,14 

art. 15 ust. 1 lit. d) 122s PPE-DE gi - 326,332,5 

29 komisja  +  

art. 15 ust. 3 102 Verts/ALE  -  

art. 16 ust. 2 pkt 2 103 Verts/ALE  -  

31 komisja  +  

art. 16 ust. 4 96s ALDE gi - 224,432,24 

114 PPE-DE gi + 422,243,5 

art. 22 ust. 3 pkt 1 105 Verts/ALE  -  

37 komisja ge + 359,277,9 
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Temat  nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

125rev PPE-DE  ↓  

140 ponad 40 

posłów 

 ↓  

art. 23 123s PPE-DE gi - 332,338,6 

40-41 komisja  +  

116 PPE-DE gi - 305,363,9 

42 komisja  +  

art. 31 po ust. 2 133rev PPE-DE  gi + 327,319,19 

art. 33 po ust. 2 84 IND/DEM  niedopuszczalna patrz "Różne" 

art. 33 po ust. 6 128rev PPE-DE gi - 321,328,13 

130rev PPE-DE  -  

141 ponad 40 

posłów 

gi - 272,389,17 

po art. 33 106 Verts/ALE gi niedopuszczalna patrz "Różne" 

139 ponad 40 

posłów 

 niedopuszczalna patrz "Różne" 

art. 38 ust. 1 pkt 1 88 IND/DEM  - patrz "Różne" 

art. 39 lit. b) 89 IND/DEM  niedopuszczalna patrz "Różne" 

art. 73 ust. 3 131rev PPE-DE gi - 322,350,10 

załącznik 1 po pkt. 

1 

129rev PPE-DE ge + 471,169,12 

załącznik 1 pkt 1.1 132rev PPE-DE  -  

załącznik 1 pkt 3.1 90 IND/DEM  niedopuszczalna patrz "Różne" 

załącznik 1 pkt 3.5 117 PPE-DE gi + 354,318,7 

załącznik 3 pkt 

5.3, część 

wprowadzająca 

91 IND/DEM  -  

załącznik 1 pkt 5.3 

lit. a) i b) 

127rev PPE-DE  -  

66 komisja  +  



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2009\03-10\votes_definitif\P6_PV(2009)03-10(VOT)_PL.doc PE 422.055/ 8 

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

załącznik 1 pkt 6.4 

lit. b) 

92 IND/DEM  -  

załącznik 1 pkt 6.6 

lit. a) 

93= 

115 

IND/DEM 

PPE-DE 

gi 

 

+ 439,224,8 

załącznik 1 pkt 6.6 

ppkt 2 

144s ponad 40 

posłów 

 -  

69 komisja  +  

załącznik 5 część 

1 pkt 2, po pkt 2 

142 ponad 40 

posłów 

gi - 287,370,15 

załącznik 5 część 

1 pkt 5, tabela, po 

przypisie na dole 

str. 4 

135rev PPE-DE  -  

97 ALDE gi + 342,304,18 

załącznik 5 część 

2 pkt 2, tabela 

110 Verts/ALE  -  

załącznik 5 część 

2 pkt 2, po pkt 2 

143 ponad 40 

posłów 

gi - 262,405,16 

załącznik 6 część 

4 pkt 3.1 

94 IND/DEM  -  

załącznik 6 część 

4 pkt 3.2 

95 IND/DEM  -  

załącznik 6 część 

6 pkt 2.5 

78 komisja gi + 362,295,15 

124rev

2 

PPE-DE  ↓  

punkt 7 preambuły 136 ponad 40 

posłów 

 -  

po pp 19 137 ponad 40 

posłów 

 niedopuszczalna patrz "Różne" 

po pp 22 81 IND/DEM  -  

Głosowanie: wniosek z poprawkami ge + 410,213,51 

Głosowanie: rezolucja legislacyjna gi + 402,189,54 

 

Poprawki 83, 85, 86, 87, 98, 99, 101, 104, 107, 108, 109, 111, 112, 113 zostały wycofane.  

 

Poprawki 138, 139, 136 i 137 złożył Anders Wijkman i inni posłowie. 
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Poprawkę 140 złożył Lambert van Nistelrooij i inni posłowie. 

Poprawki 141, 142, 143 złożył Christian Ehler i inni posłowie. 

Poprawkę 144 złożyła Glenis Willmott i inni posłowie. 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

IND/DEM:  popr. 57, 72, 73, 74, 75, głosowanie końcowe (rezolucja legislacyjna) 

PPE-DE:   popr. 5, 11, 62, 114, 116, 119, 120, 121, 122, 123 

Verts/ALE, GUE/NGL  popr. 62, 78, 93/115, 96, 97, 106, 117, 128, 131, 133, 141, 142, 143 

 

Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE-DE 

popr. 5 

część pierwsza: „Należy zadbać … zakresie odpowiedzialności.”  

część druga: „Niezwłocznie po wejściu w … uniknięcia powielania.” 

 

popr. 62 
część pierwsza: ust. 1 i 2 

część druga: ust. 3  

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE-DE: popr. 11, 64, 70 

 

Różne 

Poprawki 84, 89, 90, 106, 118, 137, 138, 139 zostały uznane za niedopuszczalne zgodnie z art. 80a 

Regulaminu, w nastepstwie czego przekazano je do decyzji przewodniczącego. 

 

 

13.  Statut europejskiej spólki prywatnej * 

 Sprawozdanie: Klaus-Heiner LEHNE (A6-0044/2009)  
 

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

Wniosek o 

odrzucenie 

wspólnego 

stanowiska 

78 GUE/NGL  -  

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie łączne 

1-7 

9-10 

12-15 

18-19 

21-25 

27-54 

56-69 

komisja  +  

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie 

odrębne 

26 komisja go -  

art. 1 ust. 2 po lit. 16-17 komisja  -  
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Temat  nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

e) 
70 PPE-DE, PSE  +  

art. 8 ust. 2 20oc komisja  -  

79 ALDE ge + 351,274,10 

art. 8 ust. 3 20oc komisja  +  

art. 34 71 PPE-DE, PSE  +  

55 komisja  ↓  

po art. 34 72 PPE-DE, PSE  +  

art. 38 73 PPE-DE, PSE  +  

punkt 15 

preambuły 

74 PPE-DE, PSE  +  

8 komisja  ↓  

po pp 15 75 PPE-DE, PSE  +  

76 PPE-DE, PSE  +  

punkt 17 

preambuły 

77 PPE-DE, PSE  +  

Głosowanie: wniosek z poprawkami  +  

Głosowanie: rezolucja legislacyjna gi + 578,72,25 

 

Ponieważ poprawka 11 nie dotyczy wszystkich wersji językowych, nie została ona poddana pod 

głosowanie (art. 151 ust. 1 lit. d) Regulaminu). 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

IND/DEM: głosowanie końcowe (rezolucja legislacyjna) 

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ALDE:  popr. 26 

 

 

14.  Wytyczne dotyczące procedury budżetowej na rok 2010, Sekcja III  – Komisja  

 Sprawozdanie: László SURJÁN (A6-0111/2009)  
 

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

§ 1 § tekst oryginału gp   

1 +  
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Temat  nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

2 +  

§ 2 1 Verts/ALE  -  

§ 9 12 PSE gi + 628,29,13 

§ 11 2 Verts/ALE  -  

§ 13 3 Verts/ALE gi - 260,403,5 

13 PSE gi - 269,394,7 

§ tekst oryginału  + z poprawką ustną 

§ 16 20 PSE gi + 604,63,8 

4 Verts/ALE  -  

§ 17 5= 

14 

Verts/ALE 

PSE 

gi - 285,358,27 

§ 18 15 PSE gi - 284,353,9 

po ust. 18 21 GUE/NGL  -  

po ust. 21 19 PSE gi + 596,64,10 

§ 22 6 Verts/ALE gi - 273,387,11 

§ 24 7 Verts/ALE gi - 251,404,8 

16 PSE gp/gi   

1 - 259,382,14 

2 + 600,46,11 

3 - 254,373,15 

4 - 219,420,18 

§ tekst oryginału gp ↓  

1   

2   

§ 27 8 Verts/ALE  -  

§ 29 9 Verts/ALE gi - 276,379,19 
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Temat  nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

17 PSE  +  

tytuł przed ust. 31 11 Verts/ALE  -  

§ 31 10 Verts/ALE gi - 290,379,9 

18 PSE gi  230,390,39 

§ tekst oryginału  + z poprawką ustną 

§ 36 § tekst oryginału go/ge + 445,208,9 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 537,73,59 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

PSE:  popr. 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 

Verts/ALE popr. 3, 5, 6, 7, 9, 10 

PPE-DE:  głosowanie końcowe 

IND/DEM: głosowanie końcowe 

 

Wnioski o głosowanie podzielone 

PSE 

§ 1 
część pierwsza: Całość tekstu z wyłączeniem słów „która stanowi wyzwanie” 

część druga: te słowa 

 

§ 24 
część pierwsza: Całość tekstu z wyłączeniem słów: „oczekuje, że Komisja … projektu Nabucco” 

część druga: te słowa 

 

PSE, PPE-DE 

popr. 16 

część pierwsza: „chciałby zbadać … projektu Nabucco”, z wyłączeniem słów „w tym” 

część druga: „w tym” 

część trzecia: „muszą one być neutralne dla konkurencji” 

część czwarta: „w tym kontekście … wzrost gospodarczy” 

 

Wniosek o głosowanie odrębne  

PSE  

§ 36 

 

Różne 

Sprawozdawca złożył następujące poprawki ustne do ust. 13 i ust. 31: 

 

§ 13 

przypomina, że w budżecie UE na 2010 r. należy uwzględnić potrzebę sprostania ogromnym wyzwaniom; 

zaznacza, że kluczowym celem jest zapewnienie obywatelom europejskim priorytetowego znaczenia oraz 

większego poziomu bezpieczeństwa, co wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na: ostatni kryzys 

finansowy i gospodarczy oraz jego wpływ na wzrost gospodarczy i konkurencyjność, zatrudnienie i 

spójność oraz lepsze i prostsze wykorzystanie funduszy strukturalnych, poprawę dostaw energii i 

bezpieczeństwo transportu, jak również bezpieczeństwo wewnętrzne, co oznacza w szczególności walkę z 

terroryzmem, imigrację, walkę z terroryzmem, wyzwania demograficzne, a także zmianę klimatu i ochronę 
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środowiska, spójność społeczną, bezpieczeństwo obywateli i wzmocnienie pozycji Unii w skali światowej; 

 

§ 31 

 

Poprawka do ust. 31 nie dotyczy wersji polskiej (zmiana słowa „fears” na „concerns”, po polsku „z 

obawami” nie ulega zmianie) 

 

 

15.  Wytyczne dotyczące procedury budżetowej na rok 2010 (sekcje I, II, IV, V, VI, 

VII, VIII i IX) 

 

 Sprawozdanie: Vladimír MAŇKA (A6-0057/2009) * 
 

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

§ 4 3 PPE-DE ge + 375,258,14 

§ 11 4 PPE-DE  +  

§ 21 5 PPE-DE  +  

2 PSE gi - 290,362,18 

§ 24 6rev PPE-DE  -  

§ 25 7 PPE-DE  -  

po ust. 25 8 PPE-DE ge + 491,136,16 

§ 27 9 PPE-DE  +  

§ 33 1 Verts/ALE  -  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 610,21,41 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

PSE  popr. 2 

IND/DEM: głosowanie końcowe 

 

 

16.  Uczciwość gier hazardowych on-line  

 Sprawozdanie: Christel SCHALDEMOSE (A6-0064/2009)  
 

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

zastępczy projekt 

rezolucji 

1 ponad 40 

posłów 

gi - 74,570,13 

Głosowanie: rezolucja komisji 

całość tekstu 

gi + 544,36,66 
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Poprawkę nr 1 złożył Malcolm Harbour i inni posłowie.  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

IND/DEM: głosowanie końcowe (rezolucja komisji przedmiotowo właściwej) 

PSE:  popr. 1 i głosowanie końcowe (rezolucja komisji przedmiotowo właściwej) 

 

 

17.  Zapewnienie jakości żywności - harmonizacja lub wzajemne uznawanie norm  

 Sprawozdanie: Maria PETRE (A6-0088/2009)  
 

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

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 547,37,49 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

IND/DEM: głosowanie końcowe 

 

 

18.  Sprawozdania dotyczące polityki konkurencji za lata 2006 i 2007  

 Sprawozdanie: Jonathan EVANS (A6-0011/2009)  
 

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

zastępczy projekt 

rezolucji 

1 Verts/ALE  -  

poprawki 

sprawozdawcy  

(głosowanie 

łączne) 

3-6 sprawozdawca  +  

Głosowanie: Rezolucja komisji ECON – 

całość tekstu 

gi + 570,84,9 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

IND/DEM: głosowanie końcowe (rezolucja komisji ECON) 

 

Różne 

Grupa PSE wycofała alternatywny projekt rezolucji (popr. 2). 

 

 

19.  Small Business Act  

 Sprawozdanie: Edit HERCZOG (A6-0074/2009)  
 

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

§ 4 2 Verts/ALE  -  
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Temat  nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

§ 8 § tekst oryginału gp/gi   

1  + 619,12,18 

2  + 354,250,30 

§ 29 § tekst oryginału gi + 588,6,29 

§ 31 § tekst oryginału gi + 563,25,51 

§ 32 1 Verts/ALE  -  

§ 36 § tekst oryginału gi + 565,81,14 

§ 37 § tekst oryginału gi + 558,15,11 

§ 39 § tekst oryginału gi + 614,13,11 

§ 44 § tekst oryginału gi + 635,5,11 

§ 47 § tekst oryginału gi + 604,16,11 

§ 51 § tekst oryginału gi + 634,6,11 

§ 53 § tekst oryginału gi + 608,22,14 

§ 54 § tekst oryginału gp/gi   

1  + 646,6,11 

2  + 581,44,14 

§ 59 § tekst oryginału gi + 629,9,8 

§ 67 § tekst oryginału gi + 552,80,19 

§ 68 § tekst oryginału gp/gi   

1  + 545,84,17 

2  + 590,35,11 

§ 69 § tekst oryginału gi + 613,17,19 

§ 78 § tekst oryginału gi + 623,9,13 

§ 80 § tekst oryginału gi + 566,8,19 

§ 82 § tekst oryginału gi + 604,16,20 
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Temat  nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 536,47,47 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

PPE-DE:  §§ 8, 29, 31, 36, 37, 39, 44, 47, 51, 53, 54, 59, 67, 68, 69, 78, 80, 82 

IND/DEM: głosowanie końcowe 

 

Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE-DE 

§ 8 
część pierwsza: „uważa, że wnioskom Komisji … otrzymującymi stałą pensję” 

część druga: „wzywa Komisję ... zakłóceń na rynku” 

 

§ 54 
część pierwsza: „zaznacza, że … w ich administracjach publicznych” 

część druga: „zachęca do wprowadzenia … przekroczenia tych terminów” 

 

§ 68 
część pierwsza:  „popiera istnienie … opodatkowania przedsiębiorstw” 

część druga:  „wzywa do ustanowienia … ma swoją siedzibę” 

 

 


