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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. Wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników ***I 

Sprawozdanie: Paolo De Castro (A7-0158/2011) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

jedno głosowanie gi + 648, 27, 11 

 

 

2. Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich ***I 

Sprawozdanie: Paolo De Castro (A7-0161/2011) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

jedno głosowanie gi + 645, 25, 18 

 

Różne 

Poprawka 5 nie dotyczy wszystkich wersji językowych, nie zostanie więc poddana pod głosowanie 

(art. 157 ust. 1 lit. d) Regulaminu). 
 

 

3. Wspólna organizacja rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące 

niektórych produktów rolnych ***I 

Sprawozdanie: Paolo De Castro (A7-0322/2011) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

jedno głosowanie gi + 649, 24, 15 

 

 

4. Finansowanie wspólnej polityki rolnej ***I 

Sprawozdanie: Giovanni La Via (A7-0209/2011) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

jedno głosowanie gi + 650, 24, 14 
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5. Produkcja ekologiczna i znakowanie produktów ekologicznych ***I 

Sprawozdanie: Martin Häusling (A7-0215/2011) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

jedno głosowanie gi + 629, 25, 34 

 

 

6. System finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji ***I 

Sprawozdanie: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0204/2011) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

jedno głosowanie gi + 654, 21, 15 

 

 

7. Porozumienie UE-Rosja dotyczące utrzymania zobowiązań w zakresie handlu 

usługami *** 

Zalecenie: Gianluca Susta (A7-0176/2012) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

jedno głosowanie  +  

 

 

8. Umowa UE-Rosja w sprawie handlu częściami i podzespołami pojazdów 

silnikowych *** 

Zalecenie: Paweł Zalewski (A7-0175/2012) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

jedno głosowanie  +  

 

 

9. Porozumienie UE-Rosja dotyczące wprowadzania lub zwiększania przez Federację 

Rosyjską należności celnych wywozowych w odniesieniu do surowców *** 

Zalecenie: Inese Vaidere (A7-0178/2012) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

jedno głosowanie  +  
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10. Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między 

UE i jej państwami członkowskimi, Australią, Kanadą, Japonią, Republiką Korei, 

Meksykiem, Marokiem, Nową Zelandią, Singapurem, Szwajcarią i USA *** 

Zalecenie: David Martin (A7-0204/2012) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

głosowanie: zawarcie umowy gi - 39, 478, 165 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

Verts/ALE, EFD: głosowanie końcowe 
 

 

11. Płatności bezpośrednie dla rolników ***I 

Sprawozdanie: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

całość tekst - 

głosowanie łączne nr 1 

- kompromis 

13 S&D, PPE, 

ECR 

 +  

głosowanie łączne nr 2 

- poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej 

1-12 komisja  ↓  

głosowanie: zmieniony wniosek   +  

głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 650, 23, 16 

 

 

12. Budżet 2013 - upoważnienie do rozmów trójstronnych 

Sprawozdanie: Giovanni La Via (A7-0215/2012) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

po ust. 1 5 Verts/ALE  -  

6 Verts/ALE  -  

21 GUE/NGL  -  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

ust. 2 16 ECR gi - 115, 546, 31 

po ust. 2 29 GUE/NGL  -  

30 GUE/NGL  -  

ust. 3 1 EFD gi - 48, 633, 9 

17 ECR gi - 96, 537, 37 

14 ALDE  -  

31 GUE/NGL  -  

ust. 4 7 Verts/ALE  -  

po ust. 4 18 ECR gi - 196, 480, 13 

20 GUE/NGL ge + 432, 218, 29 

ust. 6 2 EFD gi - 79, 576, 22 

ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2/gi + 573, 96, 16 

ust. 7 3 EFD gi - 112, 552, 20 

19 ECR gi - 102, 554, 31 

ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1/gi + 548, 120, 19 

2/ge + 596, 73, 8 

ust 8 15 ALDE  +  

ust 20 8 Verts/ALE  -  

po ust. 20 9 Verts/ALE gp   

1 -  

2 ↓  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

ust. 21 10S Verts/ALE  -  

ust. 24 ust. tekst 

pierwotny 

go/ge + 461, 158, 68 

po ust. 30 22 GUE/NGL  -  

ust. 32 11 Verts/ALE  +  

po ust. 36 23 GUE/NGL  -  

 po ust. 46 24 GUE/NGL  -  

25 GUE/NGL  -  

26 GUE/NGL  -  

po ust. 48 27 GUE/NGL  -  

po ust. 49 28 GUE/NGL  -  

ust. 51 13S Verts/ALE  -  

ust. 52 32 GUE/NGL  -  

ust. 55 33 GUE/NGL  -  

ust. 60 34 GUE/NGL  -  

po ust. 62 35 GUE/NGL  -  

ust. 67 36 GUE/NGL  -  

ust. 71 37 GUE/NGL  -  

ust. 75 38 GUE/NGL  -  

ust. 76 39 GUE/NGL  -  

ust. 77 40 GUE/NGL  -  

ust. 81 41 GUE/NGL  -  

ust. 87 4 EFD gi - 98, 579, 11 

ust. 88 ust. tekst 

pierwotny 

 + zmieniony ustnie 

głosowanie: rezolucja  

(całość tekstu) 

gi + 540, 93, 52 
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Wnioski o głosowanie imienne 

ECR: poprawki 16, 17, 18, 19 

EFD: poprawki 1, 2, 3, 4 i głosowanie końcowe 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ALDE: ust. 24 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ECR: 

ust. 6 

część pierwsza „rozumie, że na koniec okresu ….najważniejszych strategii politycznych UE;” 

część druga „uważa, że chociaż … poziomu RAL pod kontrolą;”  
 

ust. 7 

część pierwsza „uważa proponowany wzrost … odpowiedzialne i realistyczne budżetowanie;”  

część druga „zauważa, że wzrost … są dokładne i realistyczne:” 
 

S&D: 

poprawka 9 

część pierwsza „głęboko ubolewa … badania poświęcone odnawialnym źródłom energii;” 

część druga „dołoży zatem wszelkich starań, aby …skreślone z budżetu;” 
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Divers 

Poprawka 12 została wycofana. 

 

Giovanni La Via zgłosił następująca poprawkę ustną do ust. 88: 

88. uważa, że przedmiotem szczególnego zainteresowania w trakcie rozmów trójstronnych, 

które mają się odbyć w dniu 9 lipca 2012 r., powinny być następujące kwestie: 

- wystarczający poziom płatności, aby umożliwić niezwłoczne wykonanie, w ramach 

bieżących WRF, zobowiązania Rady Europejskiej z czerwca 2012 r. do mobilizacji 

funduszy budżetowych UE na cele środków stymulujących wzrost gospodarczy w 

krótkim czasie, 

- wsparcie na rzecz wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i zatrudnienia, w 

szczególności dla MŚP i młodzieży, w budżecie na rok 2013, 

- wystarczający poziom środków na płatności, aby pokryć rosnące potrzeby realizowanych 

projektów, w szczególności w działach 1a, 1b i 2, na koniec okresu programowania, 

- problem zobowiązań pozostających do realizacji (RAL), 

- budżet korygujący na 2012 r. w celu zaspokojenia przeszłych i obecnych potrzeb w 

zakresie płatności oraz uniknięcia przesuwania płatności z roku 2012 na rok 2013, co 

miało miejsce w tym roku, 

- wystarczający poziom środków na zobowiązania – więcej Europy w dobie kryzysu, 

- międzyinstytucjonalne posiedzenie w sprawie płatności, 

- finansowanie ITER w budżecie na rok 2013, 

- rozbieżność między programowaniem finansowym a projektem budżetu na rok 2013 

dotycząca działu 4; 

 

Cornelis de Jong (grupa GUE/NGL) złożył podpis pod poprawką 20. 
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13. Strategia w zakresie ochrony i dobrostanu zwierząt  

Sprawozdanie: Marit Paulsen (A7-0216/2012) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

zastępczy projekt 

rezolucji 

1 GUE/NGL, 

Schlyter, 

Eickhout 

gi - 226, 421, 31 

ust. 1 ust. tekst 

pierwotny 

go +  

ust. 34 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

ust. 36 ust. tekst 

pierwotny 

go/ge + 480, 181, 13 

ust. 39 ust. tekst 

pierwotny 

go +  

ust. 49 ust. tekst 

pierwotny 

go +  

ust. 61 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1/gi - 225, 444, 12 

2/gi - 200, 448, 17 

ust. 64 ust. tekst 

pierwotny 

go +  

ust. 67 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

odniesienie 9 ust. tekst 

pierwotny 

go +  

punkt C preambuły ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2 +  

punkt D preambuły ust. tekst 

pierwotny 

go +  

głosowanie: rezolucja  

(całość tekstu) – komisja AGRI 

gi + 574, 82, 17 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ALDE: głosowanie końcowe 

PPE: ust. 61 

Verts/ALE: poprawka 1 

GUE/NGL: poprawka 1 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

Verts/ALE: ust. 36, 64 

ECR: ust. 1 

S&D: ust.39, 49, odniesienie 9 

GUE/NGL: pp D 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

Verts/ALE, S&D: 

punkt C preambuły 

część pierwsza „mając na uwadze, że przepisy … względem konkurencji;” 

część druga „mając na uwadze, że w zakresie …nierówne warunki działania;” 
 

S&D: 

ust. 34 

część pierwsza „podkreśla, że konieczne … wszystkich państwach członkowskich UE;” 

część druga „uważa jednak, że …luk prawnych;” 
 

ust. 61 

część pierwsza „przypomina Komisji, że … dobrobytem producentów;” 

część druga „wzywa Komisję …opieki zdrowotnej dla producentów;” 
 

GUE/NGL: 

ust. 67 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „co jest istotnym czynnikiem …na rynku 

wewnętrznym” i „z jednoczesnym zapobieganiem … na rynkach 

międzynarodowych;” 

część druga „co jest istotnym czynnikiem …na rynku wewnętrznym” 

3ème partie „z jednoczesnym zapobieganiem … na rynkach międzynarodowych;” 
 

Różne 

Michèle Rivasi (grupa Verte/ALE) złożyła również podpis pod poprawką 1. 
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14. Ustanowienie unijnych ram prawnych dotyczących ochrony zwierząt domowych i 

bezpańskich 

Projekt rezolucji: B7-0341/2012 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B7-0341/2012  

(komisja PETI) 

głosowanie: rezolucja  

(całość tekstu) 

 +  

 

 

15. Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (28-29 czerwca 2012 r.) 

Projekty rezolucji: B7-0406/2012, B7-0407/2012, B7-0408/2012, B7-0409/2012, B7-0410/2012 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekty rezolucji grup politycznych 

B7-0407/2012 (GUE/NGL) 

głosowanie: rezolucja  

(całość tekstu) 

 -  

B7-0408/2012 (EFD) 

głosowanie: rezolucja  

(całość tekstu) 

 -  

B7-0409/2012 (ECR) 

głosowanie: rezolucja  

(całość tekstu) 

 -  

B7-0410/2012 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE) 

głosowanie: rezolucja  

(całość tekstu) 

AN + 501, 132, 38 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFD: głosowanie końcowe [B7-0410/2012] 
 

Różne 

Projekt rezolucji B7-0406/2012 został wycofany. 
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16. Dostęp do podstawowych usług bankowych 

Sprawozdanie: Jürgen Klute (A7-0197/2012) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

ust. 1 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt J preambuły ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2/gi + 586, 76, 5 

głosowanie: rezolucja  

(całość tekstu) 

gi + 585, 68, 5  

większość 

kwalifikowana 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFD, ECR: głosowanie końcowe 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ECR: 

ust. 1 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „do stycznia 2013 r.” i „legalnie przebywającym” 

część druga „do stycznia 2013 r.” 

3ème partie „legalnie przebywającym” 
 

considérant J 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „jak również …nieposiadającym stałego adresu;” 

część druga te słowa  
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17. Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2013 

Projekty rezolucji: B7-0345/2012, B7-0346/2012, B7-0347/2012, B7-0348/2012, B7-0349/2012, B7-

0350/2012 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekty rezolucji grup politycznych 

B7-0345/2012 (ECR) 

głosowanie: rezolucja  

(całość tekstu) 

 głosowanie przeniesione na sesję 

wrześniową 

B7-0346/2012 (PPE) 

głosowanie: rezolucja  

(całość tekstu) 

 głosowanie przeniesione na sesję 

wrześniową 

B7-0347/2012 (ALDE) 

głosowanie: rezolucja  

(całość tekstu) 

 głosowanie przeniesione na sesję 

wrześniową 

B7-0348/2012 (Verts/ALE) 

głosowanie: rezolucja  

(całość tekstu) 

 głosowanie przeniesione na sesję 

wrześniową 

B7-0349/2012 (GUE/NGL) 

głosowanie: rezolucja  

(całość tekstu) 

 vote reporté à la période de session 

de septembre 

B7-0350/2012 (S&D) 

głosowanie: rezolucja  

(całość tekstu) 

 głosowanie przeniesione na sesję 

wrześniową 

 


