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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.  Informacje z dziedziny weterynarii i zootechniki * 

 Sprawozdanie: Neil PARISH (A6-0141/2009)  
 

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 581,7,2 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

PPE-DE: głosowanie końcowe 

IND/DEM: głosowanie końcowe 

 

 

2.  Statystyki wspólnotowe dotyczące społeczeństwa informacyjnego ***I 

 Sprawozdanie: Angelika NIEBLER (A6-0128/2009)  
 

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 598,9,0 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

IND/DEM: głosowanie końcowe 

 

 

3.  Zatwierdzenie umowy WE/Szwajcaria o handlu produktami rolnymi * 

 Sprawozdanie: Béla GLATTFELDER (A6-0122/2009)  
 

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 558,33,23 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

IND/DEM: głosowanie końcowe 

 

 

4.  Wzajemne uznawanie decyzji w sprawie środków nadzoru zastępujących areszt 

tymczasowy 

* 

 Sprawozdanie: Ioannis VARVITSIOTIS (A6-0147/2009)  
 

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 550,37,35 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

PPE-DE: głosowanie końcowe 

IND/DEM: głosowanie końcowe 
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5.  Nowe rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem z EFS ***I 

 Sprawozdanie: Karin JÖNS (A6-0116/2009)  
 

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 604,16,10 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

IND/DEM: głosowanie końcowe 

 

 

6.  EFRR, EFS i Fundusz Spójności: postanowienia dotyczące zarządzania finansami *** 

 Zalecenie: Iratxe GARCÍA PÉREZ (A6-0127/2009)  
 

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 603,21,8 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

IND/DEM: głosowanie końcowe 

 

 

7.  Edukacja dzieci migrantów  

 Sprawozdanie: Hannu TAKKULA (A6-0125/2009)  
 

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 431,55,94 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

IND/DEM: głosowanie końcowe 

 

 

8.  Wykonanie dyrektywy 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków 

ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw 

członkowskich 

 

 Sprawozdanie: Adina-Ioana VĂLEAN (A6-0186/2009)  
 

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + z poprawką ustną 

500,104,55 

 

Wnioski o głosowanie imienne 
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IND/DEM: głosowanie końcowe 

 

Różne 

Sprawozdawczyni Adina-Ioana Vălean zaproponowała następującą porawke ustną do przypisu w punkcie S 

uzasadnienia tiret pierwsze: 

- CY, IT, PL i SK nie uznają małżeństw osób tej samej płci jako powodu przyznania praw swobodnego 

przemieszczania się, PL i SK nie uznają zarejestrowanych partnerstw, nawet jeśli są one zatwierdzone w 

innym państwie członkowskim; informacje na ten temat dostarczone przez Komisję, Agencję Praw 

Podstawowych UE i organizacje pozarządowe stanowią kolejny dowód braku pewności prawnej w tej 

kwestii; 

 

9.  Problemy i perspektywy obywatelstwa europejskiego  

 Sprawozdanie: Urszula GACEK (A6-0182/2009)  
 

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 578,64,14 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

IND/DEM: Jedno głosowanie 

 

 

10.  Wspólnotowe statystyki w dziedzinie handlu zewnętrznego z krajami trzecimi ***II 

 Zalecenie do drugiego czytania: Helmuth MARKOV (A6-0126/2009) 
 

Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Przyjęcie bez głosowania  +  

 

 

11.  Ustanawianie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości substancji 

farmakologicznie czynnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego 

***II 

 Zalecenie do drugiego czytania: 

(wymagana większość kwalifikowana) 

Avril DOYLE (A6-0048/2009) 

 

Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Art. 16 ust. 2 1s Verts/ALE  -  

Przyjęcie bez głosowania  +  

 

 

12.  Inwestycje w racjonalizację zużycia energii oraz energię odnawialną w 

mieszkalnictwie w ramach EFRR (zmiana rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 w 

sprawie EFRR) 

***I 
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 Sprawozdanie: Emmanouil ANGELAKAS (A6-0134/2009)  
 

Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie łączne 

1-7 komisja  +  

Art. 7 ust. 2 lit. c) 11 Verts/ALE gi - 84,554,12 

Po pp 3 8 Verts/ALE gi - 81,541,30 

Po pp 7 9 Verts/ALE gi - 92,533,30 

Punkt 10 

preambuły 

10 Verts/ALE gi - 87,547,22 

Głosowanie: wniosek z poprawkami  +  

Głosowanie: rezolucja legislacyjna gi + 629,17,12 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

Verts/ALE:  popr. 8, 9, 10, 11 

IND/DEM:  głosowanie końcowe 

 

 

13.  Wspólnotowy kodeks w zakresie wiz ***I 

 Sprawozdanie: Henrik LAX (A6-0161/2008)  
 

Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Całość tekstu  

Głosowanie łączne 

nr 1 – poprawka 

kompromisowa 

83 ALDE, PPE-

DE, PSE 

 +  

Głosowanie łączne 

nr 2  

poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej 

1-82 komisja  ↓  

Głosowanie: wniosek z poprawkami  +  

Głosowanie: rezolucja legislacyjna gi + 569,50,32 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

IND/DEM: głosowanie końcowe 
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14.  Wspólnotowy program oznakowania ekologicznego ***I 

 Sprawozdanie: Salvatore TATARELLA (A6-0105/2009)  
 

Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Całość tekstu 

Głosowanie łączne 

nr 1 – 

poprawka 

kompromisowa 

65 UEN, PPE-DE, 

PSE, ALDE, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

Głosowanie łączne 

nr 2 – 

poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej  

1-60 komisja  ↓  

Głosowanie: wniosek z poprawkami gi + 629,19,4 

Głosowanie: rezolucja legislacyjna gi + 633,18,2 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

 

IND/DEM: głosowanie końcowe 

PPE-DE:  projekt z poprawkami i głosowanie końcowe 

 

Różne 

Grupa PPE-DE wycofała swoje poprawki 61, 62, 63, 64. 

 

 

15.  Dobrowolny udział organizacji w systemie ekozarządania i audytu we Wspólnocie 

(EMAS) 

***I 

 Sprawozdanie: Linda MCAVAN (A6-0084/2009)  
 

Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Całość tekstu 

Głosowanie łączne 

nr 1 – 

poprawka 

kompromisowa 

60rev PSE, PPE-DE, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

UEN 

 +  

Głosowanie łączne 

nr 2 - poprawki 

komisji 

przedmiotowo 

właściwej  

1-59 komisja  ↓  
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Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Głosowanie: wniosek z poprawkami  +  

Głosowanie: rezolucja legislacyjna gi + 633,13,6 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

IND/DEM: głosowanie końcowe 

 

 

16.  Zasada równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, 

niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną 

* 

 Sprawozdanie: Kathalijne Maria BUITENWEG (A6-0149/2009)  
 

Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Propozycja 

odrzucenia 

wniosku Komisji 

81 ponad 40 

posłów 

gi - 273,356,19 

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie łączne 

1-9 

11-15 

17 

19-22 

24 

31 

34-36 

38 

40 

42-43 

45-48 

55 

59-60 

62 

66 

69-78 

80 

komisja  +  

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej –

głosowanie 

odrębne 

10 komisja go/ge + 376,270,8 

16 komisja go +  

18 komisja gi - 312,325,20 

23 komisja go +  

26 komisja go +  

27 komisja gp   
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Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

1 +  

2/ge + 458,183,13 

32 komisja go +  

33 komisja go/ge - 273,361,16 

39 komisja gp   

1 +  

2 +  

41 komisja gi + 328,308,16 

49 komisja go +  

53 komisja go +  

63 komisja gi  315,339,7 

64 komisja gi + 358;293;7 

68 komisja gp/gi   

1  + 628,27,6 

2  - 283,358,11 

79 komisja gi + 351,292,13 

Art. 1 37 komisja  +  

96 PPE-DE ge - 297,349,7 

Art. 2 ust. 7 87 PPE-DE gi + 299,298,52 

44 komisja  ↓  

Art. 3 ust. 1 lit. c) 93 PPE-DE ge + 338,303,8 

Art. 3 ust. 2 50 komisja  +  

88 PPE-DE gi ↓  

Art. 3 ust. 3 89 PPE-DE gi + 397,242,13 

51 komisja gp/gi ↓  
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Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

1   

2   581,60,13 

§ tekst oryginału gp/gi ↓  

Art. 3 ust. 4 95 PPE-DE gi + 354,262,18 

52 komisja gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Art. 3 po ust. 5 91 PPE-DE gi + 334,285,35 

54 komisja  ↓  

Art. 4 ust. 1 lit. a) 97 Verts/ALE  +  

56 komisja  ↓  

Art. 4 ust. 1 lit. b) 57 komisja  +  

84 ALDE  ↓  

Art. 4 ust. 2 98 Verts/ALE  +  

58 komisja  ↓  

Art. 5 61 komisja  +  

94 PPE-DE gi - 309,335,8 

Art. 8 90 PPE-DE gi - 311,334,8 

65 komisja ge + 338,285,10 

Art. 10 86 PSE  +  

67 komisja  ↓  

Po pp 12 82 ALDE  +  

Punkt 15 preambuły 83 ALDE  +  

25 komisja  ↓  
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Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Punkt 17 preambuły 28 komisja gp/gi   

1  + 616,35,9 

2  + 342,297,10 

§ tekst oryginału gp/gi ↓  

Punkt 18 preambuły 92 PPE-DE  -  

85 PSE  +  

29 komisja gi ↓  

§ tekst oryginału gp/gi ↓  

Punkt 19 preambuły 30 komisja gi + 597,43,12 

§ tekst oryginału gi ↓  

Głosowanie: wniosek z poprawkami gi + 364,227,60 

Głosowanie: rezolucja legislacyjna gi + 363,226,64 

 

Poprawkę 81 złożył Henri Weber i inni posłowie. 

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE-DE:  popr. 10, 16, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 37, 53 

PSE:  popr. 18, 49, 63 

Verts/ALE: popr. 63 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

PPE-DE:  popr. 41, 64, 79, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, wniosek z poprawkami i głosowanie końcowe 

ALDE:  popr. 18, 28, 29, 30, 51, 63, 68 - pp 17, 18, 19 i art. 3 ust. 3 

IND/DEM: popr. 29, 51 oraz głosowanie końcowe 

PSE:  popr. 81, wniosek z poprawkami i głosowanie końcowe 

Verts/ALE: popr. 81 i głosowanie końcowe 

 

Wnioski o głosowanie podzielone 

 

ALDE 

popr. 28 
część pierwsza:  „Zakaz dyskryminacji … a jej państwa członkowskie”  

część druga:  „co dotyczy również … w zakresie zdrowia”  

 

punkt 17 preambuły 
część pierwsza:  Całość tekstu z wyjątkiem słów „Niniejsza dyrektywa nie … prawa reprodukcyjne”  

część druga:  te słowa  

 

popr. 68 
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część pierwsza:  Całość tekstu z wyjątkiem słów „organizacjami społeczeństwa … niniejszą 

dyrektywą” 

część druga:  te słowa  

 

punkt 18 preambuły 
część pierwsza:  „Za organizację … specjalne potrzeby edukacyjne”  

część druga:  „W dostępie … bądź tego zakazać.” 

 

popr. 51 
część pierwsza:  „Niniejsza dyrektywa nie narusza … osoby niepełnosprawnej” 

część druga:  „W dostępie do instytucji … prawa do edukacji.”  

 

art. 3 ust. 3 
część pierwsza:  „Niniejsza dyrektywa nie narusza ... systemów kształcenia”  

część druga:  „łącznie z zapewnieniem ... na religii lub światopoglądzie”  

 

PPE-DE 

popr. 52 
część pierwsza:  „Niniejsza dyrektywa … w zakres kompetencji UE” 

część druga:  „W przypadku gdy działalność … dotyczącym niedyskryminacji” 

część trzecia:  „Niniejsza dyrektywa nie narusza także … kobiet i mężczyzn.” 

 

PSE 

popr. 27 
część pierwsza:  „Każda osoba …transakcji” 

część druga:  „W kontekście dostępu do … handlowej kontrahentów.” 

 

popr. 39 
część pierwsza:  „Nie naruszając wolności słowa” 

część druga:  „molestowanie uważane jest … przepisami prawnymi i zwyczajami.” 

 

 

17.  Półroczna ocena dialogu UE-Białoruś  

 Projekt rezolucji: (B6-0177/2009) 
 

Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B6-0177/2009 

(PSE, PPE-DE, ALDE, UEN, Verts/ALE) 

Punkt E preambuły  - 
tekst oryginału 

 + poprawka ustna 

Ust. 4 - 
tekst oryginału 

 + poprawka ustna 

Ust. 7 - 
tekst oryginału 

 + poprawka ustna 

Ust. 13 - 
tekst oryginału 

 + poprawka ustna 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 594,19,38 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

IND/DEM: głosowanie końcowe 
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Różne: 

 

Vytautas Landsbergis w imieniu groupy PPE-DE złożył następujące poprawki ustne:  

 

punkt E preambuły  
E. mając na uwadze, że w odpowiedzi na pozytywne kroki podjęte przez Białoruś Komisja rozpoczęła już 

intensywny dialog z tym krajem w takich dziedzinach, jak energetyka, środowisko naturalne, cła, transport 

i bezpieczeństwo żywności, oraz potwierdziła swoją gotowość do dalszego rozszerzenia zakresu tych 

korzystnych dla obu stron rozmów technicznych, przy czym jakiekolwiek plany budowy nowej elektrowni 

jądrowej według modelu niezachodniego na granicy z UE nie powinny zostać uwzględnione w tych 

rozmowach, 

 

ust. 7 tiret czwarte 

- zapewnienia praw i swobód politycznych poprzez zaprzestanie praktyki zwalniania i wydalania z pracy i 

uniwersytetów z przyczyn politycznych;  zaprzestania związanych z unikaniem służby wojskowej 

prześladowań studentów wydalonych z uniwersytetów za ich postawę obywatelską; przeanalizowania 

niedawnych przypadków przymusowego wcielenia do armii kilku młodych działaczy, takich jak Franak 

Wiaczorka, Iwan Szyła i Zmiter Fedaruk, które przypominają branie zakładników przez państwo;  

 

ust. 13 

13. wzywa Komisję do przyznania wsparcia finansowego niezależnej białoruskiej stacji telewizyjnej Belsat 

oraz ponagla rząd Białorusi do oficjalnego zarejestrowania stacji Belsat na Białorusi; wzywa rząd 

białoruski, by w geście dobrej woli i sygnalizując pozytywne zmiany, zezwolił białoruskiemu 

Europejskiemu Uniwersytetowi Humanistycznemu działającemu na uchodźstwie w Wilnie (Litwa) na 

legalny powrót na Białoruś z zagwarantowaniem, że będzie mógł on swobodnie działać, i na ponowne 

ukonstytuowanie się na warunkach odpowiednich dla jego przyszłego rozwoju w Mińsku, szczególnie 

poprzez pozwolenie uniwersytetowi na ponowne otwarcie w roku 2009 r. biblioteki w Mińsku, zapewniając 

w tym celu pomieszczenia i stwarzając warunki umożliwiające otwarcie i publiczne udostępnienie jego 

dużych zbiorów w języku białoruskim, rosyjskim, angielskim, niemieckim i francuskim; 

 

Jacek Protasiewicz, w imieniu grupy PPE-DE, przedstawił następującą poprawkę ustną do ust. 4:  

4. uważa, że intensyfikacja dialogu politycznego między UE a Białorusią musi zależeć od zniesienia 

ograniczeń wolności i położenia kresu przemocy wobec uczestników opozycyjnych protestów i działaczy 

na rzecz praw człowieka; w tym kontekście wzywa do bezzwłocznego uwolnienia przedsiębiorców: 

Mikałaja Autuchowicza, Jury Lawonaua i Uładzimira Asipenki oraz młodego działacza opozycji Arcioma 

Dubskiego, jak również do rewizji wyroków skazujących na karę ograniczenia wolności 11 uczestników 

demonstracji w styczniu 2008 r.;  

18.  Sumienie Europy a totalitaryzm  

 Projekty rezolucji: (B6-0164/2009, B6-0165/2009, B6-0169/2009, B6-

0170/2009, B6-0171/2009) 
 

Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B6-0164/2009  

(PSE) 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  -  

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0165/2009 

(PPE-DE, ALDE, UEN, Verts/ALE) 
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Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Ust. 3 - tekst oryginału  + z poprawką ustną 

Po ust. 3 4 UEN  -  

Ust. 4 - tekst oryginału  + z poprawką ustną 

Po ust. 4 5 UEN gi - 293,303,21 

Po ust. 5 6 UEN ge - 265,332,23 

7 UEN gi - 287,293,25 

Ust. 6 23 PSE  +  

Ust. 7 24 PSE  +  

Po ust. 8 8 UEN  -  

Po ust. 9 10 UEN  -  

Ust. 11 11 UEN gi - 305,309,21 

Po ust. 11 16 UEN  -  

Ust. 13 25 PSE gi - 209,402,14 

Ust. 14 26 PSE  +  

Ust. 15 27 PSE  -  

Po ust. 15 12 UEN gi - 64,552,16 

Ust. 16 28 PSE gi - 249,353,20 

Odniesienie 4 § tekst oryginału go +  

Odniesienie 6 § tekst oryginału go -  

Po odniesieniu 9 9 UEN ge + 339,273,18 

18 PSE  +  

Po odniesieniu 10 13 UEN  -  

Po odniesieniu 11 14 UEN  -  

Punkt C preambuły 1s UEN  -  

Po punkcie F 2 UEN  -  
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Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

preambuły 
19 PSE gi + 489,124,17 

20 PSE  + z poprawką ustną 

Po punkcie G 

preambuły 

15 UEN  -  

Punkt H preambuły 21 PSE gi + 469,123,39 

Punkt I preambuły 22 PSE gi + 472,131,17 

Punkt K preambuły 3 UEN gi - 109,497,23 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 553,44,33 

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne 

B6-0165/2009  PPE-DE  
↓ 

 

B6-0169/2009  Verts/ALE  
↓ 

 

B6-0170/2009  UEN  
↓ 

 

B6-0171/2009  ALDE  
↓ 

 

 

Poprawka 17 została anulowana. 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

IND/DEM: głosowanie końcowe 

PPE-DE:  popr. 25 i głosowanie końcowe 

UEN:  popr. 3, 5, 7, 11, 12, głosowanie końcowe  

PSE  popr. 19, 21, 22, 28 

 

Wnioski o głosowanie odrębne  

UEN: Odniesienie 4 

PSE: Odniesienie 6 

 

Różne 

 

Hartmut Nassauer i József Szájer są również sygnatariuszami projektu rezolucji złożonego w imieniu grupy 

PPE-DE. 

 

Bogusław Sonik jest również sygnatariuszem projektu rezolucji B6-0165/2009. 

 

Vytautas Landsbergis w imieniu groupy PPE-DE przedstawił następujące poprawki ustne: 

ust. 3 
Włączenie następujących słów: „... ponieważ bez prawdy i pamięci nie można doprowadzić do pojednania; 

ponownie potwierdza ... podstaw ideologicznych;” 

 

ust. 4 
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przypomina, że ostatnie zbrodnie przeciwko ludzkości i akty ludobójstwa miały wciąż miejsce w Europie 

jeszcze w lipcu 1995 r. oraz że potrzebna jest nieustanna czujność w walce z niedemokratycznymi, 

ksenofobicznymi, autorytarnymi i totalitarnymi postawami i tendencjami;  

 

Tunne Kelam w imieniu grupy PPE-DE przedstawił następującą poprawkę ustną do poprawki 20: 

H. mając na uwadze, że Europa Zachodnia doświadczyła głównie nazizmu, podczas gdy kraje Europy 

Środkowej i Wschodniej zostały dodatkowo doświadczone przez komunizm i nazizm; mając na uwadze, że 

należy propagować zrozumienie dla tych krajów, których dziedzictwo obejmuje podwójną dyktaturę, 

 

 

19.  Rola kultury w rozwoju regionów europejskich  

 Projekty rezolucji: (B6-0166/2009, B6-0167/2009, B6-0168/2009) 
 

Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0166/2009 

(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL) 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 546,29,32 

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne 

B6-0166/2009  PPE-DE, PSE, 

ALDE 

 
↓ 

 

B6-0167/2009  UEN  
↓ 

 

B6-0168/2009  Verts/ALE  
↓ 

 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

IND/DEM: głosowanie końcowe 

 

 

20.  Nowa umowa UE-Rosja  

 Sprawozdanie: Janusz ONYSZKIEWICZ (A6-0140/2009)  
 

Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Ust. 1 lit. b) 13s GUE/NGL gi - 213,410,17 

Ust. 1 po lit. c) 5 PSE gp/gi   

1  + 490,138,11 

2 - 254,370,11 

Ust. 1 po lit. g) 

 
17 Verts/ALE gi + 619,6,22 
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Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Ust. 1 lit. h) 18 Verts/ALE gi + 350,281,10 

Ust. 1 po lit. k) 19 Verts/ALE gi + 461,19,165 

Ust. 1 po lit. t) 15 GUE/NGL gi - 215,419,12 

Ust. 1 lit. w) 2 PSE  -  

Ust. 1 lit. x) 14s GUE/NGL  -  

Po ust. 1 16 GUE/NGL  -  

Punkt A preambuły 7 GUE/NGL gi - 211,419,11 

Po punkcie C 

preambuły 

4 PSE  +  

Punkt D preambuły 8s GUE/NGL gi - 50,582,10 

3 PSE gi - 209,420,14 

Po punkcie D 

preambuły 

9 GUE/NGL  -  

Punkt E preambuły 1 PSE  +  

Punkt G preambuły 10 GUE/NGL  -  

Po punkcie H 

preambuły 

11 GUE/NGL  -  

12 GUE/NGL  -  

Punkt L preambuły 6s PSE gi - 195,444,7 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 416,80,147 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

Verts/ALE:  popr. 17, 18, 19, głosowanie końcowe 

IND/DEM:  głosowanie końcowe 

ALDE:   popr. 3, 5, 6, 7, 8, 13, 15, głosowanie końcowe 

 

Wnioski o głosowanie podzielone 

 

Verts/ALE 

popr. 5 

część pierwsza:  Całość tekstu z wyjątkiem słów „i strategiczne” 

część druga:  te słowa 
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21.  Obawy dotyczące wpływu pola elektromagnetycznego na zdrowie  

 Sprawozdanie: Frédérique RIES (A6-0089/2009)  
 

Temat Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Alternatywny 

projekt rezolucji 

1 Verts/ALE  -  

Głosowanie: rezolucja (komisja ENVI) 

(całość tekstu) 

gi + 559,22,8 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

IND/DEM: rezolucja komisji 

 

 

22.  Lepsze szkoły: plan europejskiej współpracy  

 Sprawozdanie: Pál SCHMITT (A6-0124/2009)  
 

Temat Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Alternatywny 

projekt rezolucji 

1 PPE-DE, PSE, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

Głosowanie: rezolucja (komisja CULT) 

(całość tekstu) 

gi ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

IND/DEM: rezolucja komisji 


