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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. Podział usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio (FISIM) przy 

ustalaniu dochodu narodowego brutto (DNB) * 

 

Sprawozdanie: Jean-Luc Dehaene (A7-0022/2010) 
 

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 534,4,20 

 
 

2. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Niemcy 

- redukcja zatrudnienia 

 

Sprawozdanie: Reimer Böge (A7-0020/2010) (większość kwalifikowana +3/5 oddanych głosów) 

 

 

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 525,52,15 

 

 

3. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Litwa - 

redukcja zatrudnienia 

 

Sprawozdanie: Reimer Böge (A7-0021/2010) (większość kwalifikowana +3/5 oddanych głosów) 

 

 

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 546,45,14 

 
 

4. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Litwa - 

sektor budowlany 

 

Sprawozdanie: Reimer Böge (A7-0019/2010) (większość kwalifikowana +3/5 oddanych głosów) 

 

 

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 557,43,14 
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5. Protokół dodatkowy do Umowy o współpracy w sprawie ochrony wybrzeży i 

wód północno-wschodniego Atlantyku przed zniszczeniem *** 

 

Zalecenie: Anna Rosbach (A7-0009/2010) 

 

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie  +  

 
 

6. Ochrona konsumentów 

 

Sprawozdanie: Anna Hedh (A7-0024/2010) 

 

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie  +  

 
 

7. SOLVIT 

 

Sprawozdanie: Christian Silviu Buşoi (A7-0027/2010) 

 

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie  +  

 

 

8. Wymagania dotyczące zdrowia zwierząt stosowane do przemieszczania 

zwierząt domowych o charakterze niehandlowym ***I 

 

Sprawozdanie: Bairbre De Brún (A7-0082/2010) 

  

Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Całość tekstu  

Głosowanie 

łączne nr 1-

poprawki 

kompromisowe 

4 GUE/NGL, 

S&D, PPE, 

ALDE, ECR, 

Verts/ALE 

 +  
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Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Głosowanie 

łączne nr 2 - 

poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej  

1-3 komisja  ↓  

Głosowanie: wniosek z poprawkami  +  

Głosowanie: rezolucja legislacyjna gi + 618,17,5 

 

 

9. Przepływ osób posiadających wizy długoterminowe ***I 

 

Sprawozdanie: Carlos Coelho (A7-0015/2010) 

  

Temat  Popr. 

nr 

Autor gi 

itd. 

Głosowanie gi/ge – uwagi 

Całość tekstu - 

Poprawka komisji 

przedmiotowo-

właściwej  

1 komisja  +  

Głosowanie: wniosek z poprawkami  +  

Głosowanie: rezolucja legislacyjna gi + 562,29,51 

 

 

10. Sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji za rok 2008 

 

Sprawozdanie: Sophia In't Veld (A7-0025/2010) 

  

Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Po ust. 60 1 sprawozdawca  -  

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością)   +  
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11. Tabela wyników rynku wewnętrznego 

 

Sprawozdanie: Róża, Gräfin Von Thun und Hohenstein (A7-0084/2010) 

  

Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

ust. 10 ust. tekst oryginału gi + 369,260,11 

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 530,85,3 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

S&D: ust. 10 

PPE: ust. 10, głosowanie końcowe 

 

 

 


