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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. Szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego ***I 

Sprawozdanie: Georgios Papastamkos (A7-0319/2011) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Cały tekst – 

głosowanie łączne nr 1 

– kompromis 

48 PPE  +  

Głosowanie łączne nr 

2 – poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej 

1-14 

16-47 

komisja  ↓  

Głosowanie łączne nr 

2 – Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie odrębne 

15 komisja gp   

1 ↓  

2 ↓  

Głosowanie: zmieniony wniosek  +  

Projekt rezolucji ustawodawczej 

Po ust. 1 49 PPE  +  

Głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 600, 38, 50 

 

Wnioski o głosowanie podzielone 

GUE/NGL: 

poprawka 15 

Część pierwsza „Komisja powinna … uwarunkowań środowiskowych” 

Część druga „oraz z nasilenia się nielegalnej imigracji.” 
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2. Szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej 

oddalonych w Unii Europejskiej ***I 

Sprawozdanie: Gabriel Mato Adrover (A7-0321/2011) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Cały tekst – 

głosowanie łączne nr 1 

– kompromis 

115 PPE  +  

Głosowanie łączne nr 

2 – poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej 

1-114 komisja  ↓  

Głosowanie: zmieniony wniosek  +  

Projekt rezolucji ustawodawczej 

Po ust. 1 116 PPE  +  

Głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 579, 82, 35 

 

 

3. Ułatwienie dostępu do finansowania dla MŚP 

Sprawozdanie: Philippe De Backer (A7-0001/2013) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 34 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 -  

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 538, 20, 22 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFD, PPE: głosowanie końcowe 
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Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

Ust. 34 

Część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „finansowanie innowacji w” 

Część druga Te słowa 
 


