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ZAŁĄCZNIK 
 

WYNIKI GŁOSOWANIA 

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. Instrument Pomocy Przedakcesyjnej ***I 

Sprawozdanie: Gabriele Albertini (A7-0397/2011) 

Przedmiot Gi itd. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 549, 34, 12 

 

 

2. Soki owocowe i niektóre podobne produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi 

***I 

Sprawozdanie: Andres Perello Rodriguez (A7-0224/2011) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itd. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Całość tekstu - 

głosowanie łączne nr 1 

- kompromis 

32 S&D, PPE, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

ECR, 

GUE/NGL, 

EFD 

gi + 577, 24, 9 

Głosowanie łączne nr 

2 - poprawki komisji 

przedmiotowo- 

właściwych 

1-31 komisja  ↓  

Głosowanie: wniosek z poprawkami gi + 581, 28, 13 

Głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 585, 33, 11 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

PPE: poprawka 32 i wniosek z poprawkami 
 

 

3. Stosowanie fosforanów i innych związków fosforu w detergentach piorących 

wykorzystywanych w gospodarstwach domowych ***I 

Sprawozdanie: Bill Newton Dunn (A7-0246/2011) 

Przedmiot Popr. 

nr 

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

nr 

Autor Gi itd. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Całość tekstu - 

głosowanie łączne nr 1 

- kompromis 

28 ALDE, PPE, 

S&D, 

Verts/ALE, 

ECR, 

GUE/NGL, 

EFD 

 +  

Głosowanie łączne nr 

2 - poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej 

1-27 komisja  ↓  

Głosowanie: wniosek z poprawkami  +  

Głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 631, 18, 4 

 

 

4. Porozumienie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między UE i Marokiem *** 

Sprawozdanie: Carl Haglund (A7-0394/2011) 

Przedmiot Gi itd. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: rezolucja 

ustawodawcza 

gi - 296, 326, 58 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFD: głosowanie końcowe 

Verts/ALE: głosowanie końcowe 
 

 

5. Projekt decyzji w sprawie składu liczebnego komisji stałych 

Projekt decyzji: B7-0619/2011 

Przedmiot Gi itd. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt decyzji B7-0619/2011  

(Konferencja Przewodniczących) 

Głosowanie: decyzja (całość 

tekstu) 

 +  
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6. Projekt decyzji w sprawie składu liczebnego delegacji międzyparlamentarnych, 

delegacji do wspólnych komisji parlamentarnych i delegacji do komisji współpracy 

parlamentarnej i wielostronnych zgromadzeń parlamentarnych 

Projekt decyzji: B7-0620/2011 

Przedmiot Gi itd. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt decyzji B7-0620/2011  

(Konferencja Przewodniczących) 

Głosowanie: decyzja (całość 

tekstu) 

 +  

 

 

7. Mianowanie członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego - B. COEURE * 

Sprawozdanie: Sharon Bowles (A7-0443/2011) głosowanie tajne (art.169 ust.1 Regulaminu) 

Przedmiot Gi itd. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: decyzja  + 566, 67, 50 

 

 

8. Przyszły protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową 

przewidziane w Porozumieniu o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Unią 

Europejską a Królestwem Maroka 

Projekty rezolucji: B7-0691/2011, B7-0692/2011, B7-0696/2011, B7-0698/2011 

Przedmiot Popr. 

nr 

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

nr 

Autor Gi itd. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B7-0691/2011  

(Verts/ALE, GUE/NGL) 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi - 134, 474, 74 

Projekt rezolucji grupy politycznej 

B7-0691/2011  Verts/ALE  -  

Wspólny projekt rezolucji RC-B7-0692/2011  

(PPE, S&D, ALDE) 

Po ust. 1 4 GUE/NGL gi - 138, 522, 32 

Po ust. 7 - Guido Milana gi + 617, 65, 17 

poprawka ustna 

Ust. 8 2 Verts/ALE gi - 209, 462, 26 

Po odniesieniu 5 1 Verts/ALE gi - 211, 463, 21 

Po punkcie A 

preambuły 

3 GUE/NGL gi - 161, 509, 24 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 544, 123, 33 

Projekty rezolucji grup politycznych 

B7-0692/2011  ALDE, PPE  ↓  

B7-0696/2011  S&D  ↓  

B7-0698/2011  GUE/NGL  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

Verts/ALE: poprawki 1, 2 

GUE/NGL: głosowanie końcowe (RC-B7-0691/2011) i głosowanie końcowe (RC-B7-

0692/2011), poprawki 4, 3 
 

Różne: 

Guido Milana zgłosił następującą poprawkę ustną po ust. 7: 

„przypomina Komisji, iż do Porozumienia o partnerstwie w sektorze rybołówstwa UE-Maroko należy 

włączyć klauzulę dotyczącą przestrzegania praw człowieka, zawartą również w rezolucji Parlamentu 

Europejskiego w sprawie praw człowieka oraz norm społecznych i środowiskowych w 

międzynarodowych umowach handlowych (2009/2219(INI))” 
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9. Wpływ kryzysu finansowego na sektor obrony  

Sprawozdanie: Krzysztof Lisek (A7-0428/2011) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itd. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Poprawki 

sprawozdawcy 

(głosowanie łączne) 

1-2 sprawozdawca  +  

Ust. 3 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1/gi + 452, 219, 27 

2/gi + 539, 117, 31 

Ust. 5 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1/gi + 558, 119, 16 

2/gi + 496, 166, 16 

Ust. 10 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1/gi + 561, 111, 15 

2/gi + 503, 166, 20 

Ust. 23 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1/gi + 569, 117, 15 

2/gi + 351, 322, 20 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itd. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 29 ust. tekst 

pierwotny 

gi + 543, 131, 19 

Ust. 35 ust. tekst 

pierwotny 

gi + 561, 108, 17 

Ust. 36 ust. tekst 

pierwotny 

gi + 556, 110, 21 

Ust. 37 ust. tekst 

pierwotny 

gi + 545, 108, 25 

Ust. 38 ust. tekst 

pierwotny 

gi + 518, 134, 37 

Ust. 40 ust. tekst 

pierwotny 

gi + 499, 173, 21 

Ust. 45 ust. tekst 

pierwotny 

gi + 508, 153, 29 

Ust. 59 ust. tekst 

pierwotny 

gi + 503, 103, 87 

Ust. 60 ust. tekst 

pierwotny 

gp 

 
  

1/gi - 322, 349, 29 

2/gi + 476, 185, 29 

Ust. 70 ust. tekst 

pierwotny 

gi + 490, 122, 76 

Ust. 71 ust. tekst 

pierwotny 

gi + 509, 106, 67 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 501, 170, 26 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFD: głosowanie końcowe 

GUE/NGL: głosowanie końcowe 

S&D: ust. 29 

Verts/ALE: popr. 35, 36, 37, 38, 40, 45, 59, 60, 70, 71, głosowanie końcowe 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

S&D, Verts/ALE: 

ust. 3 

część pierwsza: „zauważa utrzymującą się ... wydatki na obronność” 

część druga: „z zaniepokojeniem zauważa ... w ciągu ostatniej dekady” 
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ALDE: 

ust. 60 

część pierwsza: „zwraca jednak uwagę, że... krajowych sektorów przemysłu” 

część druga: „wzywa ... przemysłowej w dziedzinie” 
 

Verts/ALE: 

ust. 5 

część pierwsza: całość tekstu z wyjątkiem słów „strategiczną autonomię” 

część druga: te słowa 
 

ust. 10 

część pierwsza: „podkreśla, że ... jak określono poniżej” 

część druga: „w tym przez ... unijnego (punkt F)” 
 

ust. 23 

część pierwsza: całość tekstu z wyjątkiem słów „oraz unijny program Galileo ... państw 

członkowskich” 

część druga: te słowa 
 

 

10. Szczyt UE-Rosja 

Projekty rezolucji: B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011, B7-0699/2011, B7-

0700/2011 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itd. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B7-0693/2011  

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

Ust. 15 ust. tekst 

pierwotny 

gp 
  

1 +  

2/gi + 648, 12, 17 

Ust. 16 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2/gi + 642, 13, 17 

Po ust. 16 1 Verts/ALE gp   

1 +  

2 -  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itd. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B7-0693/2011  Verts/ALE  ↓  

B7-0694/2011  S&D  ↓  

B7-0695/2011  ALDE  ↓  

B7-0697/2011  ECR  ↓  

B7-0699/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0700/2011  PPE  ↓  

 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ALDE: 

poprawka 1 

część pierwsza: całość tekstu z wyjątkiem słów „zgodnie z ... do unieważnienia” 

część druga: te słowa 
 

S&D: 

ust. 15 

część pierwsza: „z zadowoleniem przyjmuje demonstracje... z wyborami;” 

część druga: „apeluje o ... ważki i przejrzysty;” 
 

ust. 16 

część pierwsza: „odnotowuje niedawne ... w dniu 4 grudnia 2011 r.” 

część druga: „wzywa ... doszło do nieprawidłowości” 
 

Różne 

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (grupa PPE) również podpisała projekt rezolucji B7-0700/2011.  

  

Alexander Graf Lambsdorff, Annemie Neyts-Uyttebroeck (grupa ALDE) również podpisali projekt 

rezolucji RC-B7-0693/2011. 
 

 

11. Europejska Polityka Sąsiedztwa 

Sprawozdanie: Mário David i Marek Siwiec (A7-0400/2011) 

Przedmiot Gi itd. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: rezolucja (całość 

tekstu) 

 +  
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12. Unijna polityka przeciwdziałania terroryzmowi 

Sprawozdanie: Sophia in 't Veld (A7-0286/2011) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itd. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Zastępczy projekt 

rezolucji 

1 ALDE, S&D, 

Verts/ALE 

ge + 307, 259, 54 

Ust. 1 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

Ust. 3 ust. tekst 

pierwotny 

go ↓  

Ust. 8 ust. tekst 

pierwotny 

go ↓  

Ust. 12 ust. tekst 

pierwotny 

go ↓  

Ust. 26 ust. tekst 

pierwotny 

go ↓  

Ust. 27 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 ↓  

2 ↓  

Ust. 28 lit. b) ust. tekst 

pierwotny 

go ↓  

Ust. 28 lit. c) ust. tekst 

pierwotny 

go ↓  

Ust. 28 lit. d) ust. tekst 

pierwotny 

go ↓  

Ust. 28 lit. e) ust. tekst 

pierwotny 

go ↓  

Ust. 28 lit. f) ust. 
tekst 

pierwotny 
gp   

1 ↓  

2 ↓  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itd. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 29 ust. tekst 

pierwotny 

go ↓  

Ust. 30 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 ↓  

2 ↓  

Ust. 31 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

4 ↓  

Ust. 33 ust. tekst 

pierwotny 

go ↓  

Ust. 34 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 ↓  

2 ↓  

Ust. 35 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 ↓  

2 ↓  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itd. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 37 ust. tekst 

pierwotny 

go ↓  

Ust. 38 ust. tekst 

pierwotny 

go ↓  

Ust. 39 ust. tekst 

pierwotny 

go ↓  

Ust. 40 ust. tekst 

pierwotny 

go ↓  

Ust. 41 ust. tekst 

pierwotny 

go ↓  

Ust. 42 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 ↓  

2 ↓  

Ust. 43 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 ↓  

2 ↓  

Ust. 46 ust. tekst 

pierwotny 

go ↓  

Ust. 47 ust. tekst 

pierwotny 

go ↓  

Ust. 48 ust. tekst 

pierwotny 

go ↓  

Punkt A preambuły ust. tekst 

pierwotny 

go ↓  

Punkt D preambuły ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 ↓  

2 ↓  

Punkt F preambuły ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 ↓  

2 ↓  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itd. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Punkt G preambuły ust. tekst 

pierwotny 

go ↓  

Punkt M preambuły ust. tekst 

pierwotny 

go ↓  

Punkt Q preambuły ust. tekst 

pierwotny 

go ↓  

Punkt R preambuły ust. tekst 

pierwotny 

go ↓  

Punkt S preambuły ust. tekst 

pierwotny 

go ↓  

Punkt Y preambuły  ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 ↓  

2 ↓  

Punkt Z preambuły  ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 ↓  

2 ↓  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  

(komisja LIBE) 

gi ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFD: głosowanie końcowe 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

S&D: ust. 12, 28b, 28d, 33, 46, 48  i punkt Z preambuły 

PPE: ust. 3, 8, 26, 28b, 28c, 28d, 28e, 29, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 47, 48 i punkty A, G, 

M, Q, R, S preambuły 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

punkt D preambuły 

część pierwsza: „mając na uwadze ... nasilać” 

część druga: „oraz że ... w UE” 
 

punkt F preambuły  

część pierwsza: „mając na uwadze ... stosowanych w walce z terroryzmem” 

część druga: „mając na uwadze ... ramy prawne” 
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punkt Y preambuły 

część pierwsza: „mając na uwadze, że inwigilacja na masową skalę... zapobiegania terroryzmowi” 

część druga: „mając na uwadze, że z instrumentami tymi ... odpowiedniej wymiany informacji 

między agencjami” 
 

punkt Z preambuły 

część pierwsza: „mając na uwadze, że władze publiczne... baz danych ich klientów” 

część druga: „mając na uwadze ... są wysokie” 
 

ust. 1 

część pierwsza: „z zadowoleniem przyjmuje ... strategią bezpieczeństwa wewnętrznego UE” 

część druga: „wyraża jednak ubolewanie... na szczeblu UE” 

Część trzecia: „podkreśla znaczenie... i przestępczości zorganizowanej” 
 

ust. 27 

część pierwsza: „propaguje ... Europejską Służbą Działań Zewnętrznych” 

część druga: „podkreśla... przeciwdziałania atakom w porę” 
 

ust. 28f 

część pierwsza: „określić ... luki w zabezpieczeniach” 

część druga: „które mogą ... ataków terrorystycznych” 
 

ust. 30 

część pierwsza: „wzywa... na szczeblu UE” 

część druga: „jednocześnie... dyrektywy o zatrzymywaniu danych” 
 

ust. 35 

część pierwsza: „ponadto wzywa ... przeciwdziałania terroryzmowi” 

część druga: „pamiętając ... literą prawa” 
 

ust. 42 

część pierwsza: „zwraca się do Komisji ... gromadzenie danych osobowych na szeroką skalę” 

część druga: „technologie wykrywania ... techniki” 
 

ust. 43 

część pierwsza: „podkreśla potrzebę ... taka konieczność” 

część druga: „brak potencjalnej zbieżności ... znacząco usprawnione” 
 

S&D, PPE: 

ust. 31 

część pierwsza: „wzywa ... od 2001” z wyjątkiem słów „do marca 2012 r.” 

część druga: „do marca 2012 r.” 

część trzecia: „wskazując również... państwa trzecie” 

część czwarta: „uwzględniając ... od 2001 r.” 
 

ust. 34 

część pierwsza: „wzywa ... kontroli demokratycznej” 

część druga: „przy czym ... kontroli demokratycznej;” 
 


