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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. Jurysdykcja i uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach 

cywilnych i handlowych ***I 

Sprawozdanie: Tadeusz Zwiefka (A7-0320/2012) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

jedno głosowanie gi + 567, 28, 6 

 

 

2. Wprowadzanie do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych ***I 

Sprawozdanie: Jan Mulder (A7-0269/2012) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

jedno głosowanie gi + 595, 12, 14 

 

 

3. Szczególne tymczasowe środki w zakresie rekrutacji urzędników Unii Europejskiej 

i pracowników zatrudnionych na czas określony ***I  

Sprawozdanie: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0359/2012) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

jedno głosowanie gi + 601, 21, 20 

 

 

 

4. Przystąpienie Unii Europejskiej do Protokołu dotyczącego ochrony Morza 

Śródziemnego przed zanieczyszczeniem powstałym w wyniku działalności 

poszukiwawczej i wydobywczej na szelfie kontynentalnym oraz na dnie morskim i 

w jego podglebiu *** 

Zalecenie: Anna Rosbach (A7-0319/2012) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

jedno głosowanie  +  
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5. Uprawnienia do połowów oraz rekompensata finansowa przewidziane w Umowie 

partnerskiej w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony, 

a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony *** 

Zalecenie: Ole Christensen (A7-0358/2012) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

jedno głosowanie gi + 574, 13, 65 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFD: głosowanie końcowe 
 

 

6. Prawo kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli 

Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są 

obywatelami * 

Sprawozdanie: Carlo Casini (A7-0352/2012) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

jedno głosowanie gi + 618, 23, 14 

 

 

7. Wdrożenie dyrektywy 2008/48/WE w sprawie kredytu konsumenckiego 

Sprawozdanie: Birgit Collin-Langen (A7-0343/2012) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

jedno głosowanie gi + 629, 16, 9 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

PPE: głosowanie końcowe 
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8. Pakt na rzecz inwestycji społecznych 

Sprawozdanie: Danuta Jazłowiecka (A7-0263/2012) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

jedno głosowanie  +  

 

 

9. Działania promocyjne i informacyjne dotyczące produktów rolnych 

Sprawozdanie: José Bové (A7-0286/2012) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

jedno głosowanie  +  

 

 

10. Stosowanie dyrektywy w sprawie prawa do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży 

Sprawozdanie: Marielle Gallo (A7-0326/2012) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

jedno głosowanie  +  
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11. Zmiana art. 70 Regulaminu PE w sprawie negocjacji międzyinstytucjonalnych w 

procedurach ustawodawczych 

Sprawozdanie: Enrique Guerrero Salom (A7-0281/2012) (w głosowaniu nad poprawkami wymagana 

większość kwalifikowana, w głosowaniu nad decyzją – większość zwykła) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej - 

głosowanie łączne 

1 

4 

6 

komisja  +  

poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej - 

głosowanie odrębne 

3 komisja gp   

1 +  

2 +  

7 komisja gp   

1 +  

2 +  

art. 70 ust. 2 13 S&D  +  

2 komisja  ↓  

art. 70 ust. 2b akapit 1  11= 

14= 

Verts/ALE 

ALDE 

 -  

5oc=  

18oc= 

komisja  

GUE/NGL 

 +  

art. 70 ust. 2b akapit 2 18oc GUE/NGL  -  

12= 

15= 

Verts/ALE 

ALDE 

 -  

5oc komisja  +  

art. 70 ust. 2b akapit 3 

i 4 

5oc=  

18oc= 

komisja  

GUE/NGL 

 +  

art. 70a, tytuł i ust. 1 17 GUE/NGL  -  

8 komisja gp   

1 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2 +  

9 komisja gp   

1 +  

2 +  

16oc PPE gi ↓  

art. 70a ust. 2 10 komisja ge - 313, 363, 5 

16oc PPE gi + 581, 82, 15 

głosowanie: projekt decyzji  +  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

PPE: poprawka 16 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

Verts/ALE: 

poprawka 7 

część pierwsza „Jeżeli procedura  ... ich przebiegu.”  

część druga „W razie braku ... wspomnianych artykułach.” 
 

poprawka 8 

część pierwsza „Zatwierdzenie ... międzyinstytucjonalnych” 

część druga „przed ... komisji” 
 

poprawka 9 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „przed przyjęciem sprawozdania w komisji” 

część druga te słowa 
 

Verts/ALE, ALDE: 

poprawka 3 

część pierwsza „Mandat... poprawek” 

część druga „lub zbioru ... kierunków.” 
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12. Zmiana art. 181 Regulaminu PE dotyczącego pełnych sprawozdań z obrad oraz 

art. 182 Regulaminu PE dotyczącego audiowizualnego zapisu obrad 

Sprawozdanie: Stanimir Ilchev (A7-0336/2012) (w głosowaniu nad poprawkami wymagana większość 

kwalifikowana, w głosowaniu nad decyzją – większość zwykła) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie łączne 

1-6 komisja  +  

głosowanie: projekt decyzji  +  

 

 

13. Homologacja i nadzór rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz 

czterokołowców ***I 

Sprawozdanie: Wim van de Camp (A7-0445/2011) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

cały tekst - głosowanie 

łączne nr 1 - 

kompromis 

148 komisja  +  

głosowanie łączne nr 2 

- poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej 

1-147 komisja  ↓  

głosowanie: zmieniony wniosek   +  

głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 643, 16, 18 
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14. Homologacja pojazdów rolniczych lub leśnych ***I 

Sprawozdanie: Pier Antonio Panzeri (A7-0446/2011) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

cały tekst - głosowanie 

łączne nr 1 - 

kompromis 

320rev komisja  +  

głosowanie łączne nr 2 

- poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej 

1-319 komisja  ↓  

głosowanie: zmieniony wniosek   +  

głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 651, 13, 15 

 

 

15. Płatności realizowane kartami płatniczymi, przez internet i za pośrednictwem 

urządzeń przenośnych 

Sprawozdanie: Sampo Terho (A7-0304/2012) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

ust. 41 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2/ge + 342, 324, 11 

ust. 43 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2/ge + 337, 327, 11 

głosowanie: nad rezolucją (cały tekst)  +  

 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ECR, EFD: 

ust. 41 

część pierwsza „zauważa ... obniżki” 

część druga „a na pewnym  ... zerowego;” 
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ust. 43 

część pierwsza „uważa ... pojedynczych transakcji;” 

część druga „apeluje ... płatniczych;” 
 

 

16. Równoległy system bankowy 

Sprawozdanie: Saïd El Khadraoui (A7-0354/2012) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

głosowanie: nad rezolucją (cały 

tekst) 

 +  

 

 

17. Ochrona dzieci w świecie cyfrowym 

Sprawozdanie: Silvia Costa (A7-0353/2012) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

ust. 9 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

ust. 24 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

ust. 25 ust. tekst 

pierwotny 

go +  

ust. 32 ust. tekst 

pierwotny 

go/ge + 480, 193, 7 

ust. 34 ust. tekst 

pierwotny 

go/ge + 553, 69, 49 

ust. 43 ust. tekst 

pierwotny 

go +  

ust. 44 ust. tekst 

pierwotny 

go +  

ust. 46 ust. tekst 

pierwotny 

go +  

ust. 67 ust. tekst 

pierwotny 

go +  

punkt A preambuły ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt D preambuły ust. tekst 

pierwotny 

go +  

punkt K preambuły ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

punkt L preambuły ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

punkt N preambuły ust. tekst 

pierwotny 

go +  

punkt Q preambuły ust. tekst 

pierwotny 

go +  

punkt T preambuły ust. tekst 

pierwotny 

go +  

głosowanie: nad rezolucją (cały tekst)  +  

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ALDE: ust. 25, 32, 34, 43, 44, 46, 67 i punkty preambuły D, N, Q, T 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ALDE: 

ust. 9 

część pierwsza „wzywa ... edukacyjne,” 

część druga „służące  ... internetu;” 
 

ust. 24 

część pierwsza „podkreśla ... Praw Człowieka;” 

część druga „wzywa ... Konsumenckich;” 
 

punkt A preambuły 

część pierwsza „mając na uwadze ... skuteczniejsze środki,” 

część druga „w tym ... odpowiedzialności,” 

część trzecia „oraz na płaszczyźnie ... treści;” 
 

punkt K preambuły 

część pierwsza „mając na uwadze ... nieodpowiednich treści” 

część druga „środki zapobiegawcze ... osobowych;” 
 

punkt L preambuły 

część pierwsza „mając na uwadze ... z ryzykiem” 

część druga „łatwego dostępu ... skutki;” 
 

 

18. Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej 

Sprawozdanie: Heinz K. Becker (A7-0305/2012) 

Przedmiot Popr. 

nr 

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

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

zastępczy projekt 

rezolucji 

1 GUE/NGL  -  

ust. 11 ust. tekst 

pierwotny 

go +  

ust. 26 ust. tekst 

pierwotny 

go +  

ust. 31 ust. tekst 

pierwotny 

go +  

głosowanie: nad rezolucją (całość tekstu) 

komisja EMPL 

 +  

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ECR: ust. 11, 26, 31 
 

 

19. W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej 

Sprawozdanie: Marianne Thyssen (A7-0339/2012) (w głosowaniu nad rezolucją wymagana większość 

kwalifikowana) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

ust. 1 1 GUE/NGL gi - 115, 540, 13 

ust. 2 2 GUE/NGL gi - 59, 550, 62 

po ust. 2 3 GUE/NGL gp   

1/gi - 56, 609, 13 

2 -  

4 GUE/NGL gp   

1/gi - 66, 597, 15 

2 -  

ust. 9 9 GUE/NGL gp   

1/gi - 106, 558, 15 

2/gi - 40, 623, 19 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

po ust. 9 10 GUE/NGL gi - 96, 568, 16 

po ust. 11 5 GUE/NGL  -  

załącznik, zalecenie 

2.5 

ust. tekst 

pierwotny 

gi + 522, 142, 15 

załącznik, zalecenie 

3.1, ust. 6, tiret 6 

11 GUE/NGL  -  

załącznik, zalecenie 

3.3, ust. 3, tiret 6 

12 GUE/NGL gi - 119, 554, 6 

załącznik, zalecenie 

4.4, ust. 1, po tiret 10 

13 GUE/NGL gi - 113, 512, 55 

punkt AE preambuły ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2/gi + 523, 132, 24 

punkt CN preambuły ust. tekst 

pierwotny 

gi + 497, 113, 70 

punkt CP preambuły ust. tekst 

pierwotny 

gi + 493, 148, 33 

głosowanie: nad rezolucją (cały tekst) gi + 482, 160, 35 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL: poprawki 9, 10, 12 i 13 

PPE: punkty preambuły CN, CP i zalecenie 2.5 

EFD: poprawki 1, 2 i głosowanie końcowe 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

GUE/NGL: 

punkt AE preambuły 

część pierwsza „mając na uwadze ... UGW;” 

część druga „mając na uwadze ... federalnej Europie;” 
 

EFD: 

poprawka 3 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „która to zmiana ... zarządzie EBC,” 

część druga te słowa 
 

poprawka 4 

część pierwsza „broni niezbywalnego ... własnego państwa;” 

część druga „domaga się ... publicznych;” 
 



 

P7_PV(2012)11-20(VOT)_PL.doc 14 PE 500.823 

poprawka 9 

część pierwsza „uważa ... odpowiedzialności” 

część druga „za zarządzanie ... roli Parlamentu;” 
 

 

20. Prace Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE w 2011 r. 

Sprawozdanie: Norbert Neuser (A7-0328/2012) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

głosowanie: nad rezolucją (cały 

tekst) 

 +  

 


