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ZAŁĄCZNIK 
 

WYNIKI GŁOSOWAŃ 

 

 

 

Znaczenie skrótów i symboli 

 
+ 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. Uruchomienie instrumentu elastyczności na potrzeby uczenia się przez całe życie, 

programu na rzecz konkurencyjności i innowacji oraz Palestyny 

Sprawozdanie: Reimer Böge (A7-0367/2010) (wymagana większość kwalifikowana i 3/5 oddanych 

głosów) 

Przedmiot gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 525, 20, 13 

 

 

2. Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 po zmianach 

wprowadzonych przez Radę 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

08 20 02 1 Rebecca 

Harms i in. 

gi - 176, 415, 19 

10 02 21 Bairbre de 

Brúni in. 

gi - 66, 514, 18 

21 06 07 11 Rebecca 

Harms i in. 

gi - 98, 363, 158 

9 0 2 14 Rebecca 

Harms i in. 

gi - 153, 326, 148 

9 0 1 13 Rebecca 

Harms i in. 

gi - 125, 366, 152 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

PPE:   poprawki 1, 11, 13, 14, 21 

ECR:   poprawki 13, 14 

GUE/NGL: poprawka 21 

 
 

3. Stanowisko Parlamentu w sprawie nowego projektu budżetu na rok 2011 

zmienionego przez Radę 

Sprawozdanie: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska i Helga Trüpel (A7-0369/2010) 

Przedmiot Popr. 

nr 

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

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

po ust. 1 2= 

4= 

S&D 

ALDE 

gp   

1 +  

2/ge - 295, 349, 15 

1 Verts/ALE ge - 281, 358, 17 

3 S&D ge - 310, 343, 11 

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 508, 141, 19 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

PPE: głosowanie końcowe 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

Poprawki 2/4 (identyczne) 

część pierwsza: całość tekstu z wyjątkiem słów „aby odwrócić... ze środków własnych” 

część druga: te słowa 
 

Różne 

Ponieważ żadna poprawka do budżetu nie została przyjęta w brzmieniu, w jakim została złożona, 

słowa „w zmienionej wersji” zostają usunięte z ust. 2 rezolucji. 
 

 

4. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Noord 

Holland ICT/Holandia 

Sprawozdanie: Barbara Matera (A7-0353/2010)(wymagana większość kwalifikowana i3/5 oddanych 

głosów) 

Przedmiot gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 567, 46, 10 

 

 

5. Prawo właściwe dla rozwodów i separacji prawnej * 

Sprawozdanie: Tadeusz Zwiefka (A7-0360/2010) (wymagana większość kwalifikowana i 3/5 oddanych 

głosów) 

Przedmiot gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 
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Przedmiot gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 537, 20, 80 

 

Poprawki 18, 27, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 44, 50 i 55 nie dotyczą wszystkich języków, dlatego też nie 

zostały poddane pod głosowanie (art. 157 ust. 1 lit. d) Regulaminu). 
 

 

6. Agencje ratingowe ***I 

Sprawozdanie: Jean-Paul Gauzès (A7-0340/2010) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Cały tekst - 

głosowanie łączne nr 1 

- kompromis 

81 komisja  

PPE, S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

ECR 

 + poprawka ustna  

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej - 

głosowanie łączne 

1-80 komisja  ↓  

Głosowanie: wniosek z poprawkami  +  

Głosowanie: rezolucja legislacyjna gi + 611, 15, 26 

 

Różne 

Jean-Paul Gauzès zaproponował następujące poprawki ustne do poprawki 81: 

Punkt 22 preambuły  

„22. Urząd powinien rozpocząć nadzorowanie agencji ratingowych dopiero po jego ustanowieniu”  

 

Artykuł 2 

„Wejście w życie 

 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej.  

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach 

członkowskich.” 
 

 



P7_PV-PROV(2010)12-15(VOT)_FR.doc 5 PE 455.319 

7. Uchylenie dyrektyw w odniesieniu do metrologii ***I 

Sprawozdanie: Anja Weisgerber (A7-0050/2010) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Cały tekst - 

głosowanie łączne nr 1 

- kompromis 

10 PPE, S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

ECR, 

GUE/NGL, 

EFD,  

komisja 

 +  

Głosowanie łączne nr 

2 - poprawki komisji 

przedmiotowo- 

właściwej 

1-9 komisja  ↓  

Głosowanie: wniosek z poprawkami  +  

Głosowanie: rezolucja legislacyjna gi + 656, 0, 2 

 

 

8. Inicjatywa obywatelska ***I 

Sprawozdanie: Zita Gurmai i Alain Lamassoure (A7-0350/2010) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Cały tekst - 

głosowanie łączne nr 1 

- kompromis 

75oc komisja  +  

Głosowanie łączne nr 

2 - poprawki komisji 

przedmiotowo- 

właściwej 

1-5 

7-28 

30-70 

komisja  ↓  

art. 2 ust. 1 pkt 2 72 GUE/NGL gi - 97, 547, 11 

art. 3 ust. 2 73 GUE/NGL gi - 87, 556, 12 

29 komisja  -  

art. 5 ust. 4 74 GUE/NGL gi - 107, 544, 8 

pp 5  6 komisja  -  

71 GUE/NGL gi - 112, 535, 9 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

75oc komisja  +  

Głosowanie: wniosek z poprawkami  +  

Głosowanie: rezolucja legislacyjna gi + 628, 15, 24 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

PPE, GUE/NGL: poprawki 71, 72, 73, 74 

  
 

9. Prezentacja programu prac Komisji na rok 2011 

Projekty rezolucji: B7-0688/2010, B7-0689/2010, B7-0690/2010, B7-0697/2010, B7-0701/2010, B7-

0702/2010 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B7-0688/2010 (PPE, S&D, ALDE) 

po ust. 7 19 ECR ge - 319, 339, 9 

ust. 8 5 PPE  +  

ust. tekst 

pierwotny 

go ↓  

ust. 11 ust. tekst 

pierwotny 

gi + 564, 85, 21 

po ust. 11 6 PPE  +  

ust. 15 ust. tekst 

pierwotny 

go +  

po ust. 15 20 ECR  -  

po ust. 20 7 PPE  + poprawka ustna  

ust. 21 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

po ust. 21 8 PPE  +  

po ust. 25 9 PPE gp   

1 +  

2/ge + 370, 291, 10 

10 PPE  +  

11 PPE  +  

12 PPE  +  

13 PPE gp   

1 +  

2 +  

ust. 26 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2/ge + 333, 319, 13 

po ust. 26 21 ECR gi - 138, 520, 11 

ust. 27 22 ECR  -  

ust. 29 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

po ust. 38 14 PPE gi W  

15 PPE  -  

po ust. 40 1= 

4= 

S&D 

ALDE 

ge + 344, 324, 8 

23 ECR  -  

ust. 41 ust. tekst 

pierwotny 

go +  

ust. 42 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

2 +  

ust. 43 ust. tekst 

pierwotny 

go +  

ust. 48 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

po ust. 48 24 ECR  -  

ust. 49 ust. tekst 

pierwotny 

go +  

ust. 51 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2/ge - 292, 374, 10 

po ust. 52 16 PPE  +  

po ust. 57 2 S&D ge + 346, 273, 56 

po ust. 58 3 S&D gp   

1 +  

2 -  

18 S&D  +  

po ust. 59 25 ECR  -  

26 ECR gi - 95, 561, 22 

27 ECR  -  

po ust. 63 17 PPE  +  

28 ECR  -  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B7-0688/2010  S&D  ↓  

B7-0689/2010  PPE  ↓  

B7-0690/2010  Verts/ALE  ↓  

B7-0697/2010  ALDE  ↓  

B7-0701/2010  GUE/NGL  ↓  

B7-0702/2010  ECR  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ECR: poprawki 21, 26 i ust. 11 

S&D: poprawka 14 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ECR:: ust. 8, 15, 41, 42, 43, 49 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ALDE: 

popr. 3 

Część pierwsza: całość tekstu z wyjątkiem słów „obowiązek” 

Część druga: te słowa 
 

popr. 9 

część pierwsza: „nalega publiczne” 

część druga: „zwłaszcza... żywności;” 
 

popr. 13 

Część pierwsza: „z zadowoleniem ... nadzoru morskiego” 

Część druga: „podkreśla ... polityka dotyczy” 

 

PPE: 

ust. 21 

część pierwsza: całość tekstu z wyjątkiem słów „...” 

część druga: te słowa 
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ust. 26 

część pierwsza: „wyraża przekonanie, że obejmujący wszystkie podmioty wzrost może zachodzić 

tylko w oparciu o równe traktowanie wszystkich pracowników w miejscu pracy oraz 

takie same warunki prowadzenia działalności dla wszystkich przedsiębiorstw; jest 

zdania, że w programie prac Komisji powinien znaleźć się także wniosek mający na 

celu zagwarantowanie tych zasad” 

część druga: pozostała część 
 

ust. 42 

część pierwsza: „wzywa do przedstawienia wniosków w sprawie migracji” 

część druga: pozostała część 
 

ust. 48 

część pierwsza: całość tekstu z wyjątkiem słów „poprzez m.in. środki dotyczące minimalnego okresu 

urlopu wychowawczego” 

część druga: te słowa 
 

ust. 51 

część pierwsza: „podkreśla, że propagowanie praw człowieka na świecie jest jednym z 

podstawowych celów Unii Europejskiej na arenie światowej oraz że lepsze stosunki 

handlowe i zwiększona pomoc na rzecz rozwoju mogą przyczynić się do postępów 

w tym obszarze” 

część druga: pozostała część 

 

ECR: 

ust. 29 

część pierwsza: „wyraża stanowcze przekonanie, że usunięcie różnic w wynagrodzeniu kobiet i 

mężczyzn nadal stanowi rzeczywiste wyzwanie, z którym należy się uporać” 

część druga: pozostała część 
 

Różne 

Doris Pack zaproponowała następującą poprawkę ustną do poprawki 7: 

 

„20a. podkreśla znaczenie, którym będą się cechować nowe programy wieloletnie po roku 2013 w 

dziedzinie edukacji, kultury, rynku audiowizualnego, młodzieży i obywatelstwa, które powinny zostać 

przedstawione w 2011 r.; jest zdania, że działania i środki podejmowane w ramach tych programów 

powinny odpowiadać potrzebom obywateli europejskich i opierać się na odpowiednich i wydajnych 

ramach budżetowych; uważa, że inicjatywa "Mobilna młodzież" podkreśla znaczenie tych 

programów.” 
 

 

10. Przyszłość strategicznego partnerstwa Afryka/UE w przeddzień trzeciego szczytu 

Afryka/UE 

Projekty rezolucji: B7-0693/2010, B7-0694/2010, B7-0695/2010, B7-0696/2010, B7-0698/2010/rév, 

B7-0699/2010 

Przedmiot Popr. 

nr 

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

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B7-0693/2010/rev (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR) 

ust. 7 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 -  

ust. 8 ust. tekst 

pierwotny 

 + poprawka ustna  

ust. 18 1 PPE ge + 390, 274, 7 

ust. 27 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

ust. 34 ust. tekst 

pierwotny 

gi + 567, 54, 50 

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B7-0693/2010  Verts/ALE  ↓  

B7-0694/2010  ECR  ↓  

B7-0695/2010  S&D  ↓  

B7-0696/2010  PPE  ↓  

B7-0698/2010/rév  ALDE  ↓  

B7-0699/2010  GUE/NGL  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL: ust. 34 
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Wnioski o głosowanie podzielone 

ECR: 

Ust. 27 

część pierwsza: całość tekstu z wyjątkiem słów „unikanie lub” 

część druga: te słowa 

 

PPE: 

Ust. 7 

część pierwsza: „wyraża opinię, że polityka zapobiegania konfliktom to podstawowy warunek 

trwałego pokoju oraz że należy zająć się strukturalnymi przyczynami konfliktów, 

wprowadzając politykę trwałego rozwoju w celu zaspokojenia podstawowych 

potrzeb ludności afrykańskiej i zwalczania bezrobocia oraz niesprawiedliwości 

społecznej i gospodarczej 

część druga: pozostała część 
 

Różne 

Michael Gahler zaproponował następującą poprawkę ustną do ust. 8:  

„8. uważa, że uchwalenie w USA nowej ustawy o „minerałach z regionów ogarniętych konfliktami” to 

olbrzymi krok naprzód w walce z nielegalną eksploatacją kopalin w Afryce, napędzającą wojny 

domowe i konflikty; jest zdania, że Komisja i Rada powinny przedstawić podobne wnioski, aby 

zapewnić identyfikowalność minerałów przywożonych na rynek UE, a równocześnie uwzględnić 

Inicjatywę Przejrzystości Przemysłu Wydobywczego (EITI);” 

 

Wspólny projekt rezolucji RC-B7-0693/2010 podpisał również Jan Zahradil. 
 

 

11. Prawa podstawowe w Unii Europejskiej (2009) - skuteczne wdrażanie po wejściu w 

życie Traktatu z Lizbony 

Sprawozdanie: Kinga Gál (A7-0344/2010) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

ust. 2 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

ust. 3 ust. tekst 

pierwotny 

go +  

ust.7 1 EFD  -  

ust. 11 2 EFD  -  

ust. 12 5 GUE/NGL gi - 54, 617, 7 

po ust. 12 6 GUE/NGL gi - 50, 605, 6 

ust. 13 3s EFD  -  

7 GUE/NGL  -  

ust. 14 8 GUE/NGL  -  

ust. 15 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

4/ge + 380, 283, 6 

5 +  

ust. 20 ust. tekst 

pierwotny 

go/ge - 328, 335, 6 

ust. 24 9 GUE/NGL gi - 94, 572, 3 

4 EFD  -  

ust. 39 10 GUE/NGL  -  

ust. 50 tiret 3 11 GUE/NGL  -  

ust. 50 tiret 4 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

ust. 50, po tiret 6 12 GUE/NGL gi - 98, 553, 20 

ust. 50 tiret 9 13 GUE/NGL gi - 96, 538, 7 

ust. 50, po tiret 11 14 GUE/NGL gi - 98, 559, 10 

15 GUE/NGL gi - 100, 551, 7 

ust. 50 tiret 17 ust. tekst 

pierwotny 

gi + 333, 323, 10 

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 585, 40, 51 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

PPE: głosowanie końcowe 

GUE/NGL: poprawki 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, ust. 50, tiret 17 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: ust. 3, 20, 50, tiret 17 
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Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

ust. 2 

część pierwsza: całość tekstu z wyjątkiem słów „kobiety romskie, dyskryminacja par tej samej płci 

pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim,” 

część druga: te słowa 

 

Verts/ALE 

ust. 50 tiret 4 

część pierwsza: „zagwarantowanie ochrony danych osobowych i prywatności, w tym gromadzenia, 

przetwarzania, przekazywania i przechowywania danych osobowych lub 

finansowych, zarówno w obrębie jak i poza UE, zgodnie z zasadami celowości, 

konieczności i proporcjonalności oraz z prawem do sprostowania,” 

część druga: pozostała część 

 

PPE, GUE/NGL : 
ust. 15 

część pierwsza: „odnotowuje stworzenie w ramach Komisji nowej kompetencji „sprawiedliwość, 

prawa podstawowe i obywatelstwo”, gdyż wskazuje to na zobowiązanie tej 

instytucji do przyspieszenia wysiłków” 

część druga: „w dziedzinie praw i wolności podstawowych jako pozytywną odpowiedź na 

wielokrotne apele Parlamentu w tej sprawie” 

część trzecia: „taki rozdział między sprawiedliwością a bezpieczeństwem nie powinien wzmacniać 

źle pojętej dychotomii między potrzebą ochrony praw człowieka wszystkich ludzi a 

potrzebą zagwarantowania ich bezpieczeństwa” 

część czwarta: „nowy komisarz powinien zwrócić szczególną uwagę na politykę UE w zakresie 

walki z nielegalną migracją i terroryzmem” 

część piąta: „a pełne poparcie ze strony kolegium komisarzy jest kluczowe, aby nowy komisarz 

miał należyte poważanie;” 
 

 

12. Wpływ reklamy na zachowania konsumentów 

Sprawozdanie: Philippe Juvin (A7-0338/2010) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

ust. 25 tiret ostatnie ust. tekst 

pierwotny 

go +  

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością)  +  

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

Verts/ALE: ust. 25 tiret ostatnie 
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13. Plan działania na rzecz efektywności energetycznej 

Sprawozdanie: Bendt Bendtsen (A7-0331/2010) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

ust. 5 ust. tekst 

pierwotny 

gi + 336, 305, 8 

ust. 7 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

ust. 16 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2/ge + 361, 287, 7 

po ust. 28 2 Silvia-Adriana 

Ţicău i in. 

ge - 271, 385, 4 

ust. 29 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

ust. 39 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

ust. 40 ust. tekst 

pierwotny 

go +  

ust. 43 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2/ge + 344, 304, 7 

ust. 55 ust. tekst 

pierwotny 

go +  

ust. 60 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

ust. 70 ust. tekst 

pierwotny 

go +  

ust. 71 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

ust. 81 1 Lambert van 

Nistelrooij i 

in.  

gi + 335, 309, 19 

ust. tekst 

pierwotny 

go ↓  

ust. 82 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2/gi + 345, 309, 2 

ust. 86 ust. tekst 

pierwotny 

go +  

pp B  ust. tekst 

pierwotny 

go/ge + 337, 309, 5 

pp K  ust. tekst 

pierwotny 

gi + 330, 298, 5 

pp N  ust. tekst 

pierwotny 

go +  

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 511, 64, 57 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

PPE: punkt K preambuły, ust. 5, 82, część druga 

Verts/ALE poprawka 1, głosowanie końcowe 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: ust. 40, 55, 86, punkt B preambuły 

ECR: ust. 5, 70, 81, punkty B, K, N preambuły 
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Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

ust. 16 

część pierwsza: całość tekstu z wyjątkiem słów „podkreśla, że sieci te muszą być otwarte na 

konkurencję;”  

część druga: te słowa 
 

ust. 29 

część pierwsza: całość tekstu z wyjątkiem słów „i aby zaproponowała ... budynki;”  

część druga: te słowa 
 

ust. 39 

część pierwsza: „wzywa państwa członkowskie ... wykwalifikowanych lub akredytowanych 

ekspertów” 

część druga: „oraz by stworzyły ... regionalnym, krajowym i europejskim;” 
 

ust. 43 

część pierwsza: całość tekstu z wyjątkiem słów „i uzależnianie od niego finansowania projektów ze 

środków publicznych;” 

część druga: te słowa 
 

ust. 60 

część pierwsza: „podkreśla potrzebę zwiększenia efektywności energetycznej całego systemu 

transportu”  

część druga: „przez rezygnację z wysoce energochłonnych środków transportu, ... oraz przyjazna 

dla środowiska żegluga morska dla przewozów towarowych;”  
 

ust. 71 

część pierwsza: całość tekstu z wyjątkiem słów „zwraca się do Komisji ... energetycznej powstaną na 

szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym;” 

część druga: te słowa 
 

ust. 82 

część pierwsza: „wzywa Komisję ... na rzecz efektywności energetycznej”   

część druga: „oraz do wspierania ...efektywności energetycznej” 

 

ECR: 

ust. 7 

część pierwsza: „wzywa ... w tym zakresie”  

część druga: „zwraca się do Komisji ... dotyczących energetyki;”  
 

 

 


