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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. Decyzja o niezwoływaniu Konwentu w celu zmiany traktatów w zakresie 

środków przejściowych dotyczących składu Parlamentu Europejskiego 

 

Sprawozdanie: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0116/2010) 

  

Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Głosowanie: nad decyzją (jako całością) gi + 499,94,4 

 

Wnioski o głosowanie imienne   
 

GUE/NGL: głosowanie końcowe 

 

 

2. Zmiana traktatów – Środki przejściowe dotyczące składu Parlamentu 

Europejskiego 

 

Sprawozdanie: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0115/2010) 

  

Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

§ 1 11 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi - 116,478,12 

3 EFD  -  

1 PPE, S&D, 

ALDE 

 +  

§ 3 12 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

Po ust. 4 4 EFD gi - 105,494,13 

§ 5 14s ALDE, 

GUE/NGL 

 +  

§ 7 2 PPE, S&D, 

ALDE 

gi + 521,78,8 

Po ust. 7 13 ALDE,  

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi + 324,277,12 
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Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Punkt J 

preambuły 

5 ALDE,   

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ge - 158,451,4 

Po pp J 6 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi - 115,484,13 

Po pp K 7 ALDE,  

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

8 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 ↓  

9 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi ↓  

10 ALDE,  

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

gi - 172,440,5 

  Głosowanie: nad rezolucją (jako całością)  gi + 479,122,15 

 

Wnioski o głosowanie imienne   
 

EFD:   popr. 4, 6, 9, 10, głosowanie końcowe 

GUE/NGL: popr. 6, 11, 13, głosowanie końcowe 

Verts/ALE: popr. 6, 11, 12, 13 

ALDE:   popr. 2 

S&D:   głosowanie końcowe 

 

Różne   
 

Grupa ALDE wycofała swój podpis pod poprawkami 6, 8, 9, 11, 12 

 

 

3. Kirgistan 

 

Projekty rezolucji:  B7-0246/2010, B7-0250/2010, B7-0251/2010, B7-0255/2010, B7-

0256/2010, B7-0257/2010, B7-0258/2010 

  

Temat  Popr. 

nr 

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

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B7- 0246/2010 

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR)  

§ 5 § tekst 

oryginału 

 + z poprawką 

ustną 

Po ust. 13 1 S&D  +  

§ PPE  + popr. ustna 

  Głosowanie: nad rezolucją (jako 

całością)   

 +  

  Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne   

B7-0246/2010  Verts/ALE  
↓ 

 

B7-0250/2010  EFD  
↓ 

 

B7-0251/2010  ALDE  
↓ 

 

B7-0255/2010  ECR  
↓ 

 

B7-0256/2010  S&D  
↓ 

 

B7-0257/2010  PPE  
↓ 

 

B7-0258/2010  GUE/NGL  
↓ 

 

 

Różne   
 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, w imieniu grupy PPE, przedstawił następującą poprawkę 

ustną do ustępu 5: 

"5. w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż rząd tymczasowy ogłosił, że 

przeprowadzi referendum w sprawie nowej konstytucji w dniu 27 czerwca 2010 r. i nowe wybory 

powszechne w dniu 10 października 2010 r. w celu wzmocnienia demokracji i odpowiedzialności 

politycznej; wzywa rząd tymczasowy do wypełniania międzynarodowych zobowiązań Kirgistanu 

oraz do zagwarantowania wolnego i sprawiedliwego charakteru wyborów; " 

 

Paolo Bartolozzi, w imieniu grupy PPE, przedstawił następującą poprawkę ustną do dodania po 

ustępie 13: 

"13a. wzywa Komisję, biorąc pod uwagę obecną sytuację, do sprawdzenia czy istnieje 

konieczność pilnego wysłania pomocy humanitarnej;" 
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4. Pojazdy elektryczne 

 

Projekt rezolucji:  B7-0261/2010 

  

Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B7-0261/2010 

(S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL) 

§ 2 3 GUE/NGL  -  

§ 4, punkt iv §  tekst 

oryginału   

gp   

1 +  

2 +  

§ 6 1zm Verts/ALE gi - 98,491,15 

§  tekst 

oryginału   

gp   

1  +  

2/ge - 247,340,16 

§ 7 § tekst 

oryginału   

go +  

§ 8 2zm S&D  +  

§ 10 4 PPE  +  

Punkt C 

preambuły 

§ tekst 

oryginału   

gp   

1 +  

2 +  

  Głosowanie: nad rezolucją (jako 

całością)   

 +  

 

Wnioski o głosowanie imienne   
 

PPE:   popr. 1/zm 

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

 

GUE/NGL: § 7 
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Wnioski o głosowanie podzielone 

 

ALDE:  
§ 6 

Część pierwsza:    Tekst z wyjątkiem słowa "poważnie" 

Część druga:    to słowo 

 

GUE/NGL: 

Punkt C preambuły 

Część pierwsza:    Tekst z wyjątkiem słów "i konkurencyjnej" 

Część druga:    te słowa 

 

§ 4, punkt iv 

Część pierwsza:    Tekst z wyjątkiem słów "które zapewniają istnienie jednolitego rynku" 

Część druga:    te słowa 

 

 

5. Rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze motoryzacyjnym 

 

Projekt rezolucji:  B7-0245/2010 

  

Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B7-0245/2010 

(komisja ECON) 

  Głosowanie: nad rezolucją (jako 

całością)   

 +  

 

 

6. Komunikat Komisji: Walka z rakiem: partnerstwo europejskie 

 

Sprawozdanie: Alojz Peterle (A7-0121/2010) 

  

Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością)  +  

 

 

7. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do ułatwienia 

przejścia na energooszczędną i niskoemisyjną gospodarkę 

 

Sprawozdanie: Patrizia Toia (A7-0120/2010) 
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Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

§ 55 § tekst 

oryginału   

gp   

1 +  

2/ge + 304,299,7 

§ 61 § tekst 

oryginału   

go/ge + 352,227,6 

  Głosowanie: nad rezolucją (jako 

całością)   

 +  

 

Wnioski o głosowanie odrębne  
 

PPE: § 61 

 

Wnioski o głosowanie podzielone   
 

PPE:  
§ 55 

Część pierwsza:    Cały tekst z wyłączeniem słów "i wiążące" 

Część druga:    te słowa 

 

 

8. Biała księga Komisji pt. Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy 

działania 

 

Sprawozdanie: Vittorio Prodi (A7-0057/2010) 

  

Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

§ 30 1 ponad 74 

posłów 

gp   

1 +  

2 +  

§ tekst oryginału  go ↓  

§ 41 § tekst oryginału   go/ge + 384,214,9 

§ 52 2 ponad 74 

posłów 

gi + 305,295,1 
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Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

§ tekst oryginału   go ↓  

§ 67 § tekst oryginału   go/ge + 337,251,9 

§ 68 3 ponad 74 

posłów 

gi - 295,301,7 

§ tekst oryginału   ge + 297,293,16 

§ 72 4 ponad 74 

posłów 

ge + 337,266,8 

§ tekst oryginału   go ↓  

§ 73 § tekst oryginału   gp   

1 +  

2/ge + 325,281,8 

  Głosowanie: nad rezolucją (jako 

całością)   

 +  

 

Wnioski o głosowanie imienne   
 

Verts/ALE: popr. 2, 3 

 

Wnioski o głosowanie odrębne  
 

S&D: § 41 

PPE: §§ 30, 52, 67, 68, 72 

 

Poprawki od 1 do 4 zostały złożone przez Markusa Piepera i innych posłów. 
 

Wnioski o głosowanie podzielone   
 

PPE:  

§ 73 

Część pierwsza:    "wzywa państwa członkowskie ... określonymi przez UE" 

Część druga:    "zauważając, że ... w pełni uzasadnionych przypadkach" 

 

Verts/ALE  

popr. 1 

Część pierwsza:    "wyraża zaniepokojenie faktem ... zapewniających ponowne zalesianie" 

Część druga:    "zauważa, że wobec pożarów ... zmiany klimatu" 
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9. Ochrona finansowych interesów Wspólnot – zwalczanie nadużyć – 

sprawozdanie roczne 2008 

 

Sprawozdanie: Andrea Cozzolino (A7-0100/2010) 

  

Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

§ 28 1s ECR gi - 097,509,2 

  Głosowanie: nad rezolucją (jako 

całością)   

 +  

 

Wnioski o głosowanie imienne   
 

ECR: popr. 1 

 

 

10. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) – sprawozdanie roczne 2008 

 

Sprawozdanie: Tamás Deutsch (A7-0062/2010) 

  

Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

  Głosowanie: nad rezolucją (jako 

całością)   

 +  

 

 

11. Masowe masakry w Jos (Nigeria) w styczniu i marcu  

 

Projekty rezolucji:  B7-0247/2010, B7-0248/2010, B7-0249/2010, B7-0252/2010, B7-

0253/2010, B7-0254/2010, B7-0259/2010 

  

Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B7/0247/2010 

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR) 

Po ust. 5 § Verts/ALE  + popr. ustna  

§ 7 § tekst 

oryginału   

 + z poprawką 

ustną  



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2010\05-06\votes_defnitif\P7_PV(2010)05-06(VOT)_PL.doc PE 441.833/ 10 

Temat  Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

  Głosowanie: nad rezolucją (jako 

całością)   

 +  

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne   

B7-0247/2010  Verts/ALE  
↓ 

 

B7-0248/2010  S&D  
↓ 

 

B7-0249/2010  ECR  
↓ 

 

B7-0252/2010  PPE  
↓ 

 

B7-0253/2010  ALDE  
↓ 

 

B7-0254/2010  EFD  
↓ 

 

B7-0259/2010  GUE/NGL  
↓ 

 

 

Różne   
 

Charles Tannock (grupa ECR) oraz Malika Benarab-Attou (grupa Verts/ALE) są również 

sygnatariuszami wspólnego projektu rezolucji. 

Bastiaan Belder (grupa EFD) jest również sygnatariuszem projektu rezolucji B7-0254/2010. 
 

Nicole Kiil-Nielsen, w imieniu grupy Verts/ALE, przedstawiła następującą poprawkę ustną do 

dodania po ust. 5: 

"5a. wzywa władze nigeryjskie do uchylenia niedawnych decyzji niektórych nigeryjskich 

gubernatorów stanowych zmierzających do dokonywania egzekucji na więźniach skazanych na 

śmierć w celu rozładowania przepełnienia w więzieniach, co stanowi rażące naruszenie praw 

człowieka; wzywa gubernatorów stanowych do zachowania powściągliwości i kontynuowania 

stosowania faktycznego moratorium; przypomina, że stosowanie kary śmierci jest sprzeczne ze 

zobowiązaniami Nigerii na poziomie międzynarodowym," 

 

Filip Kaczmarek, w imieniu grupy Verts/ALE, przedstawił następującą poprawkę ustną do ust. 7 

wspólnego projektu rezolucji: 

"7. wzywa UE do kontynuowania politycznego dialogu z Nigerią zgodnie z art. 8 zmienionej 

umowy z Kotonu oraz w tym kontekście do pilnego zajęcia się kwestiami wolności myśli, 

sumienia, religii i przekonań, ujętymi w powszechnych, regionalnych i krajowych instrumentach 

praw człowieka;" 

 


