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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. „Mobilna młodzież”– ramy dla ulepszania europejskiego systemu kształcenia 

ogólnego i zawodowego 

Sprawozdanie: Milan Zver (A7-0169/2011) 

Przedmiot gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi 

jedno głosowanie  +  

 

 

2. Nauczanie początkowe 

Sprawozdanie: Mary Honeyball (A7-0099/2011) 

Przedmiot gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi 

jedno głosowanie gi + 506, 27, 55 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFD: głosowanie końcowe  
 

 

3. Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Mauretanią 

Projekty rezolucji: B7-0193/2011, B7-0194/2011, B7-0195/2011, B7-0196/2011, B7-0197/2011 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B7-0193/2011 (PPE, S&D, Verts/ALE, ALDE, GUE/NGL) 

głosowanie nad rezolucją (jako całością)  +  

Projekty rezolucji  grup politycznych 

B7-0193/2011  PPE  ↓  

B7-0194/2011  S&D  ↓  

B7-0195/2011  Verts/ALE  ↓  

B7-0196/2011  ALDE  ↓  

B7-0197/2011/rev  GUE/NGL  ↓  

 

 



P7_PV-PROV(2011)05-12(VOT)_PL.doc 3 PE 465.325 

4. Zamówienia publiczne 

Projekty rezolucji: B7-0284/2011, B7-0285/2011 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi 

 

Projekt rezolucji grup politycznych B7-0284/2011 (PPE, S&D, ALDE, ECR) 

 

ust.1 1 ECR ge - 121, 463, 3 

ust.2 2 ECR  +  

po ust.2 5 S&D  +  

ust.6 4 S&D  +  

ust.7 3 ECR  +  

ust.8 7 PPE  +  

pp A 6 S&D  +  

głosowanie nad rezolucją (jako całością)  +  

Projekt rezolucji grup politycznych B7-0285/2011 (GUE/NGL) 

głosowanie nad rezolucją (jako całością)  ↓  

 

Sprawy różne 
 

Grupa Verts/ALE wycofała swój podpis z projektu rezolucji B7-0284/2011. 
 

 

5. Kryzys w europejskim sektorze rybołówstwa spowodowany wzrostem cen ropy 

Projekty rezolucji: B7-0297/2011, B7-0298/2011, B7-0299/2011, B7-0300/2011, B7-0321/2011, B7-
0322/2011, B7-0323/2011 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B7-0297/2011 (PPE, S&D, ECR, GUE/NGL, EFD) 

po ust.1 2 GUE/NGL gi - 67, 492, 37 

ust.3 1 S&D ge - 223, 327, 43 

ust. tekst 

pierwotny 

gi + 351, 222, 18 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi 

ust.4 ust. tekst 

pierwotny 

go/VE + 358, 212, 17 

po ust.5 6 EFD  -  

po ust.6 3 GUE/NGL gi - 64, 524, 11 

4 GUE/NGL gi - 48, 533, 20 

po pp G 5 EFD  -  

głosowanie nad rezolucją (jako całością) gi + 369, 203, 27 

Projekty rezolucji  grup politycznych 

B7-0297/2011  PPE  ↓  

B7-0298/2011  EFD  ↓  

B7-0299/2011  ECR  ↓  

B7-0300/2011  ALDE  ↓  

B7-0321/2011  Verts/ALE  ↓  

B7-0322/2011  S&D  ↓  

B7-0323/2011  GUE/NGL  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

Verts/ALE: ust.3, głosowanie końcowe  [RC-B7-0297/2011] 

GUE/NGL: popr. 2, 3, 4, głosowanie końcowe  [RC-B7-0297/2011] 
 

Wnioski o głosowanie odrębne: 

Verts/ALE: ust.4 
 

Sprawy różne 

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL) również podpisał wspólny projekt rezolucji RC-B7-0297/2011. 
 

 

6. Przegląd programu „Small Business Act” 

Projekt rezolucji: B7-0286/2011 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi 



P7_PV-PROV(2011)05-12(VOT)_PL.doc 5 PE 465.325 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi 

Projekt rezolucji B7-0286/2011 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD) 

ust.9 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

ust.14 3 Verts/ALE  +  

ust.15 7 EFD  +  

ust.16 4 Verts/ALE  +  

ust.20 5 Verts/ALE  +  

po ust.20 2 S&D  +  

ust.21 1 ALDE  -  

ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

3 -  

po ust.25 10 EFD  +  

po ust.28 8 EFD  +  

ust.29 ust. tekst 

pierwotny 

go +  

po ust.36 9 EFD  + poprawka ustna 

po odniesieniu 4 6 EFD  +  

głosowanie nad rezolucją (jako całością)  +  

 

Wnioski o głosowanie odrębne: 

Verts/ALE: ust.29 
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Wnioski o głosowanie podzielone: 

Verts/ALE: 

ust.9 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów "uważa zatem, że członkowie... przewodniczącego 

Komisji" 

część druga te słowa 
 

ALDE, PPE 

ust.21 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem sformułowania: „wzywa Komisję do przeprowadzenia ... 

byłyby nieosiągalne dla MŚP” 

część druga to sformułowanie z wyjątkiem słów: „zbadania możliwości” 

część trzecia te słowa „zbadania możliwości” 
 

Sprawy różne 

Niki Tzavela zaproponował następująca poprawkę ustną celem zastąpienia popr. 9: 

„zauważa, że we wszystkich państwach członkowskich rośnie nielegalny handel podrabianymi i 

pirackimi towarami przywożonymi z państw trzecich, które zagrażają konkurencyjności europejskich 

MŚP;” 
 

 

7. Unia innowacji: przekształcanie Europy po zakończeniu kryzysu na świecie 

Sprawozdanie: Judith A. Merkies (A7-0162/2011) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi 

ust.73 1 + 40 posłów ge + 351, 190, 55 

ust.128 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2/ge + 439, 147, 14 

głosowanie nad rezolucją (jako całością)  +  

 

Wnioski o głosowanie podzielone: 

PPE, Verts/ALE: 

ust.128 

część pierwsza „domaga się wprowadzenia jednolitego patentu wspólnotowego, który miałby 

charakter wyważony” 

część druga „tymczasem z zadowoleniem przyjmuje... się rozpocząć w 2011 r.” 
 

Sprawy różne 

Silvia-Adriana Ţicău oraz inni złożyli poprawkę 1. 
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8. Konwencja MOP uzupełniona o zalecenie w sprawie pracowników domowych 

Projekt rezolucji: B7-0296/2011 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi 

Projekt rezolucji B7-0296/2011 (komisja EMPL) 

po ust.11 4 Verts/ALE  +  

pp D 1 PPE gi + 254, 205, 142 

po pp E 2 Verts/ALE  +  

3 Verts/ALE ge + 321, 264, 11 

głosowanie nad rezolucją (jako całością) gi + 517, 64, 14 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

Verts/ALE: poprawka 1, głosowanie końcowe  

S&D: głosowanie końcowe  
 

 

9. Oporność na antybiotyki 

Projekt rezolucji: B7-0295/2011 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi 

Projekt rezolucji B7-0295/2011 (komisja AGRI) 

ust.21 ust. tekst 

pierwotny 

go/ge + 468, 120, 11 

pp R ust. tekst 

pierwotny 

go +  

głosowanie nad rezolucją (jako całością)  +  

 

Wnioski o głosowanie odrębne: 

ECR: ust.21, pp R 
 

 



P7_PV-PROV(2011)05-12(VOT)_PL.doc 8 PE 465.325 

10. Kulturowy wymiar działań zewnętrznych UE 

Rappport: Marietje Schaake (A7-0112/2011) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi 

ust.9 ust. tekst 

pierwotny 

gi + 525, 45, 29 

ust.15 ust. tekst 

pierwotny 

go +  

ust.21 ust. tekst 

pierwotny 

go +  

ust.25 ust. tekst 

pierwotny 

go +  

ust.29 ust. tekst 

pierwotny 

gi + 502, 85, 12 

ust.31 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

ust.38 ust. tekst 

pierwotny 

gi + 520, 47, 29 

ust.50 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1/gi + 591, 3, 7 

2/gi + 514, 73, 10 

głosowanie nad rezolucją (jako całością) gi + 519, 46, 25 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ALDE: ust.9, 29, 38, 50, głosowanie końcowe  
 

Wnioski o głosowanie odrębne: 

ECR: ust.9, 15, 21, 25, 29, 38 
 

Wnioski o głosowanie podzielone: 

ECR: 

ust.31 

część pierwsza „wzywa do właściwego wyszkolenia... między przedstawicielstwami UE” 

część druga „a także wzywa do oferowania... dla szerokiej publiczności” 
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ust.50 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „oraz w Karcie praw podstawowych UE” 

część druga te słowa 
 

 

11. Uwalnianie potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej 

Sprawozdanie: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0143/2011) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi 

ust.30 ust. tekst 

pierwotny 

go +  

ust.63 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2/ge - 111, 376, 9 

głosowanie nad rezolucją (jako całością)  +  

 

Wnioski o głosowanie odrębne: 

ECR: ust.30  
 

Wnioski o głosowanie podzielone: 

ECR: 

ust.63 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „a także ułatwiania wdrażania rozszerzonych systemów 

licencji zbiorowych” 

część druga te słowa 
 

 

12. Sarajewo Europejską Stolicą Kultury w 2014 r. 

Projekt rezolucji: B7-0281/2011 

Przedmiot gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi 

Projekt rezolucji B7-0281/2011  

(komisja CULT) 

głosowanie nad rezolucją (jako 

całością) 

 +  
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13. Sri Lanka: działania w następstwie sprawozdania ONZ 

Projekty rezolucji: B7-0324/2011, B7-0325/2011, B7-0326/2011, B7-0327/2011, B7-0328/2011, B7-
0331/2011 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B7-0324/2011  

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

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B7-0324/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0325/2011  
ECR 

 
 ↓  

B7-0326/2011  S&D  ↓  

B7-0327/2011  PPE  ↓  

B7-0328/2011  ALDE  ↓  

B7-0331/2011  Verts/ALE  ↓  

 

 

 

14. Azerbejdżan 

Projekty rezolucji: B7-0329/2011, B7-0330/2011, B7-0333/2011, B7-0335/2011, B7-0337/2011, B7-

0340/2011 

Przedmiot Popr. 

nr 

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

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji grup politycznych  

B7-0329/2011  GUE/NGL  -  

Wspólny projekt rezolucji RC-B7-0330/2011  

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

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B7-0330/2011  ECR  ↓  

B7-0333/2011  S&D  ↓  

B7-0335/2011  PPE  ↓  

B7-0337/2011  ALDE  ↓  

B7-0340/2011  Verts/ALE  ↓  

 

 

15. Białoruś 
Projekty rezolucji: B7-0332/2011, B7-0334/2011, B7-0336/2011, B7-0338/2011, B7-0339/2011, B7-
0341/2011 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji grup politycznych  

B7-0332/2011  GUE/NGL  -  

Wspólny projekt rezolucji RC-B7-0334/2011  

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

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 52, 2, 5 

Projekty rezolucji grup politycznych 

B7-0334/2011  S&D  ↓  

B7-0336/2011  PPE  ↓  

B7-0338/2011  ALDE  ↓  

B7-0339/2011  ECR  ↓  

B7-0341/2011  Verts/ALE  ↓  
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Wnioski o głosowanie imienne 

PPE: RC-B7-0334/2011 
 
 

 


