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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 

mot. motyw 

pr projekt rezolucji 

wpr wspólny projekt rezolucji 

taj głosowanie tajne 
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1. Plan działania w zakresie energii do roku 2050 

Sprawozdanie: Niki Tzavela (A7-0035/2013) 

Ciąg dalszy głosowania z dnia 13 marca 2013 r. 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

ust. 23 18 S&D gi - 253, 254, 15 

ust. 30 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 -  

ust. 31 ust. tekst 

pierwotny 

go +  

ust. 32 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2/gi - 249, 284, 9 

ust. 36 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2/ge - 216, 331, 2 

ust. 41 3 Verts/ALE ge + 276, 274, 13 

po ust. 41 4 Verts/ALE ge - 274, 292, 6 

ust. 48 5 Verts/ALE gi - 236, 330, 9 

ust. tekst 

pierwotny 

 +  

ust. 49 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

ust. 50 9 ECR ge - 61, 512, 8 

ust. 57 13 PPE ge + 350, 245, 8 

ust. tekst 

pierwotny 

go ↓  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

ust. 61 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1/ge + 352, 246, 8 

2 +  

ust. 63 6 Verts/ALE gp   

1 +  

2/ge - 153, 442, 5 

ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 ↓  

2 ↓  

ust. 64 ust. tekst 

pierwotny 

gi + 365, 209, 28 

ust. 65 10 ECR  -  

po ust. 66 11 ECR  +  

ust. 67 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

ust. 68 ust. tekst 

pierwotny 

go -  

po ust. 68 7 Verts/ALE gp   

1 -  

2/gi - 163, 398, 43 

ust. 71 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2/gi + 325, 272, 9 

ust. 76 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2/gi + 505, 91, 15 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

ust. 77 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

ust. 83 ust. tekst 

pierwotny 

go +  

ust. 85 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2/ge + 436, 162, 11 

ust. 87 12 ECR  -  

ust. 88 ust. tekst 

pierwotny 

go -  

ust. 90 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

ust. 91 ust. tekst 

pierwotny 

gi + 292, 289, 32 

ust. 97 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

ust. 100 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 -  

ust. 103 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 -  

ust. 111 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2 +  

po ust. 111 8 Verts/ALE gp   

1 +  

2/gi + 322, 275, 13 

motyw A 15 S&D  +  

głosowanie: rezolucja (cały tekst) gi + 377, 195, 37 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFD: głosowanie końcowe 

Verts/ALE: poprawki 5, 7 (druga część), 8 (druga część) i ust. 18, 64, 71 (druga część), 76 

(druga część) 

S&D: poprawki 18 i ust. 91 

ECR: poprawki 18 i ust. 32 (druga część), 91 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: ust. 91 

EFD: ust. 91 

S&D: ust. 68 

Verts/ALE: ust. 63, 68, 83 

ALDE: ust. 31, 57, 68, 88 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

EFD, ECR: 

ust. 100 

Pierwsza część całość tekstu z wyjątkiem słów "elektryfikacja i" 

Druga część te słowa 
 

ALDE: 

ust. 30 

Pierwsza część całość tekstu z wyjątkiem słów "i niskoemisyjnych źródeł energii" 

Druga część te słowa 
 

ust. 36 

Pierwsza część całość tekstu z wyjątkiem słów "poprzez dążenie ... cenami energii elektrycznej" 

Druga część te słowa 
 

ust. 63 

Pierwsza część całość tekstu z wyjątkiem słów " przyznaje, że obecnie ... źródło energii" 

Druga część te słowa 
 

S&D: 

ust. 103 

Pierwsza część "zauważa, że różniące się ... o inteligentnej specjalizacji" 

Druga część "uważa, że w oparciu ... o cele krajowe" 
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PPE: 

poprawka 6 

Pierwsza część całość tekstu z wyjątkiem skreślenia słów "przyznaje, że obecnie energia jądrowa 

jest wykorzystywana jako ważne niskoemisyjne źródło energii" 

Druga część skreślenie tych słów 
 

PPE, Verts/ALE, ECR: 

poprawka 8 

Pierwsza część "zauważa, że wody arktyczne ... w regionie Arktyki" 

Druga część "a w szczególności ... na takie wypadki" 
 

Verts/ALE: 

ust. 49 

Pierwsza część "przypomina, że strategiczne ... długoterminowych inwestycji" 

Druga część "podkreśla w tym względzie ... na przykład projekt Nabucco" 
 

ust. 61 

Pierwsza część "uważa, że wszystkie ... sektora energii elektrycznej" 

Druga część "przyznaje, że utrzyma ... społeczno-gospodarczych" 
 

ust. 67 

Pierwsza część całość tekstu z wyjątkiem słów "i energii" 

Druga część te słowa 
 

poprawka 7 

Pierwsza część "wskazuje, że globalne ... Efficient World Scenario)" 

Druga część "zgadza się z MAE ... w dziedzinie klimatu" 
 

ust. 71 

Pierwsza część "wzywa Komisję do umożliwienia ... w projektach demonstracyjnych CCS" 

Druga część "wzywa Komisję do wsparcia ...  zaufanie publiczne do niej" 
 

ust. 76 

Pierwsza część całość tekstu z wyjątkiem słów "co wraz z innymi ...  i Morzu Czarnym" 

Druga część te słowa 
 

ust. 77 

Pierwsza część całość tekstu z wyjątkiem słów "przyznanie praw do licencji na odwierty oraz" 

Druga część te słowa 
 

ust. 85 

Pierwsza część "podkreśla, że w związku ... odnawialnych źródeł energii" 

Druga część "czystego węgla ... w sektorze energii" 
 

ust. 97 

Pierwsza część całość tekstu z wyjątkiem słów "i konieczności rozwoju ... technologii 

niskoemisyjnych" 

Druga część te słowa 
 

ECR: 

ust. 32 

Pierwsza część całość tekstu z wyjątkiem słowa "całkowitej" 

Druga część to słowo 
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ust. 90 

Pierwsza część "podkreśla, że sektory ... ograniczania emisji" 

Druga część "podkreśla konieczność ... tego problemu" 
 

ust. 111 

Pierwsza część całość tekstu z wyjątkiem słów "m.in. w formie porozumienia ... w regionie Arktyki" 

Druga część te słowa 
 

 

2. Oceny ryzyka i bezpieczeństwa („testy wytrzymałościowe”) elektrowni jądrowych 

w Unii Europejskiej 

Projekt rezolucji: B7-0086/2013 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B7-0086/2013  

(komisja ITRE) 

ust. 4 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

po ust. 4 1 S&D gi + 315, 282, 12 

3 Verts/ALE  -  

4 Verts/ALE gi - 211, 363, 31 

5 Verts/ALE ge - 280, 312, 14 

6 Verts/ALE  -  

ust. 8 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1/ge + 586, 13, 6 

2 +  

ust. 10 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2/ge - 270, 333, 8 

ust. 11 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1/ge +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2/ge - 308, 291, 6 

ust. 12 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

po ust. 12 7 Verts/ALE gi - 257, 338, 17 

ust. 13 8 Verts/ALE gp   

1/gi + 482, 120, 6 

2/gi - 258, 339, 10 

po ust. 13 9 Verts/ALE  -  

ust. 16 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

ust. 19 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

4/ge + 327, 279, 3 

5 +  

po ust. 24 10 Verts/ALE  -  

ust. 25 14 ALDE gi + 338, 266, 8 

po ust. 25 11 Verts/ALE gp   

1 +  

2/ge - 166, 439, 5 

ust. 28 12 Verts/ALE gi - 164, 435, 10 

2 S&D ge + 553, 51, 5 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

ust. 29 13 Verts/ALE ge + 319, 282, 8 

głosowanie: rezolucja (cały tekst) gi + 414, 116, 83 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

Verts/ALE: poprawki 1, 4, 7, 8, 12, 14 i głosowanie końcowe 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

ust. 11 

Pierwsza część całość tekstu z wyjątkiem słów "dopóki działać będą elektrownie jądrowe" 

Druga część te słowa 
 

poprawka 8 

Pierwsza część całość tekstu z wyjątkiem skreślenia słów "z zadowoleniem przyjmuje cieszącą się 

wsparciem ENSREG inicjatywę Komisji dotyczącą przeprowadzenia badania 

koncentrującego się na regionach transgranicznych w UE" 

Druga część skreślenie tych słów 
 

poprawka 11 

Pierwsza część "zwraca się do Komisji o przedstawienie ... elektrownie jądrowe" 

Druga część "w tym kontekście zwraca się ... ochrony środowiska" 
 

ECR: 

ust. 8 

Pierwsza część całość tekstu z wyjątkiem słów "wzywa Komisję do wspierania ... w możliwie 

najbezpieczniejszy sposób" 

Druga część te słowa 
 

ust. 12 

Pierwsza część całość tekstu z wyjątkiem słów "w znacznej mierze" 

Druga część te słowa 
 

ust. 16 

Pierwsza część całość tekstu z wyjątkiem słów "i przedstawiła kompleksowy plan działań 

obejmujący konkretne ustalenia dotyczące wdrażania" 

Druga część te słowa 
 

PPE, ECR: 

ust. 10 

Pierwsza część "wzywa Komisję do ... zostały już zlikwidowane" 

Druga część "aby utworzyć na szczeblu UE ... zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego" 
 

ust. 4 

Pierwsza część "przypomina jednak ... bezpieczeństwa jądrowego elektrowni jądrowych" z 

wyjątkiem słów "miały przede wszystkim na celu ... niebezpiecznych zdarzeń 

zewnętrznych oraz że" 

Druga część "miały przede wszystkim na celu ... niebezpiecznych zdarzeń zewnętrznych oraz że" 

Trzecia część "w związku z tym wzywa ... przyszłych testów wytrzymałościowych;" 
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PPE, ECR, Verts/ALE: 

ust. 19 

Pierwsza część "domaga się ... z wyborem określonych zaleceń" z wyjątkiem słów 

"przeprowadzonej przez krajowe ... operatorami obiektów jądrowych" 

Druga część "przeprowadzonej przez krajowe ... operatorami obiektów jądrowych" 

Trzecia część "uważa, że bez względu ... a nie przez podatników" z wyjątkiem słów "bez względu 

na wysokość" i "w całości" 

Czwarta część "bez względu na wysokość" i "w całości" 

Piąta część "zwraca się do Komisji ... polityki konkurencji" 
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3. Zaostrzenie walki z rasizmem i ksenofobią 

Projekty rezolucji: B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013, B7-0125/2013 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B7-0121/2013  

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

ust. 3 16 GUE/NGL  -  

ust. 5 17 GUE/NGL  -  

po ust. 5 5= 

7= 

32= 

ALDE 

S&D 

Verts/ALE 

ge + 323, 270, 10 

umocowanie 5 8 GUE/NGL  -  

umocowanie 6 9 GUE/NGL  -  

umocowanie 14 10 GUE/NGL  -  

umocowanie 15 18 Verts/ALE  -  

motyw A 11 GUE/NGL ge - 130, 462, 5 

po mot. A 19 Verts/ALE ge - 144, 287, 155 

motyw E 12 GUE/NGL  -  

motyw F 13 GUE/NGL  -  

po mot. F 3 ALDE  +  

po mot. H 1 ALDE ge - 125, 246, 226 

po mot. I 20 Verts/ALE  -  

21 Verts/ALE  -  

22 Verts/ALE  -  

23 Verts/ALE  -  

24 Verts/ALE  -  

25 Verts/ALE  -  

26 Verts/ALE  -  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

27 Verts/ALE  -  

28 Verts/ALE  -  

2= 

6= 

29= 

ALDE 

S&D 

Verts/ALE 

ge + 314, 282, 7 

motyw J 14 GUE/NGL  -  

po mot. J 4 ALDE ge - 162, 431, 7 

motyw L 15 GUE/NGL  -  

po mot. M 30 Verts/ALE  -  

31 Verts/ALE ge - 158, 438, 6 

głosowanie: rezolucja (cały tekst)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych  

B7-0121/2013  PPE, ECR  ↓  

B7-0122/2013  ALDE  ↓  

B7-0123/2013  S&D  ↓  

B7-0124/2013  GUE/NGL  ↓  

B7-0125/2013  Verts/ALE  ↓  
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4. Ochrona zdrowia publicznego przed działaniem substancji zaburzających 

gospodarkę hormonalną 

Sprawozdanie: Åsa Westlund (A7-0027/2013) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

zastępczy projekt 

rezolucji 

1 ECR  -  

ust. 10 ust. tekst 

pierwotny 

go/ge - 294, 301, 12 

ust. 17 ust. tekst 

pierwotny 

go +  

ust. 25 ust. tekst 

pierwotny 

go/ge + 471, 130, 8 

głosowanie: rezolucja (cały tekst)  

(komisja ENVI) 

gi + 489, 102, 19 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

S&D: głosowanie końcowe 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: ust. 10 

ALDE: ust. 10, 17, 25 
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5. Integracja migrantów, jej wpływ na rynek pracy oraz na zewnętrzny wymiar 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 

Sprawozdanie: Nadja Hirsch (A7-0040/2013) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

zastępczy projekt 

rezolucji 

1 EFD gi - 23, 587, 4 

ust. 12 ust. tekst 

pierwotny 

gi + 305, 288, 16 

ust. 13 ust. tekst 

pierwotny 

gi + 309, 281, 22 

ust. 24 ust. tekst 

pierwotny 

go +  

ust. 36 ust. tekst 

pierwotny 

gi - 298, 306, 6 

ust. 40 ust. tekst 

pierwotny 

 + z poprawką ustną 

ust. 58 ust. tekst 

pierwotny 

gi + 501, 99, 11 

ust. 61 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1/gi - 277, 323, 11 

2/gi + 492, 106, 9 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

ust. 64 ust. tekst 

pierwotny 

gi - 288, 313, 7 

ust. 65 ust. tekst 

pierwotny 

go/ge + 305, 300, 5 

ust. 71 ust. tekst 

pierwotny 

gi + 511, 91, 7 

ust. 73 ust. tekst 

pierwotny 

gi + 504, 90, 12 

ust. 74 ust. tekst 

pierwotny 

gi + 512, 88, 10 

ust. 77 ust. tekst 

pierwotny 

gi + 503, 93, 12 

ust. 82 ust. tekst 

pierwotny 

gi + 508, 46, 58 

głosowanie: rezolucja (cały tekst)  

(komisja EMPL) 

gi + 334, 247, 32 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFD: poprawka 1, ust. 12, 13, 36, 58, 61, 64, 71, 73, 74, 77, 82 i głosowanie końcowe  
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: ust. 12, 13, 24, 36, 64, 65 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

ust. 61 

Pierwsza część "mając na uwadze zasadę ... danego państwa członkowskiego" 

Druga część "przypomina, że duże znaczenie ... identyfikatorów biometrycznych" 
 

Różne 

Nadja Hirsch zaproponowała następującą poprawkę ustną do ust. 40: 

"40. proponuje Komisji, aby ogłosić rok 2016 Europejskim Rokiem Integracji, zachęcając do 

położenia szczególnego nacisku na „integrację poprzez pracę”; wzywa Komisję do zadbania o to, aby 

Rok Integracji obejmował konkretne teksty ustawodawcze i wzorce dla państw członkowskich;" 
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6. Zagrożenia dla zdrowia pracowników związane z azbestem i perspektywy 

usunięcia wszystkich pozostałości azbestu 

Sprawozdanie: Stephen Hughes (A7-0025/2013) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

ust. 18 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1/gi + 588, 13, 13 

2/gi + 488, 112, 10 

motyw AJ gi + 580, 6, 28 

głosowanie: rezolucja (cały tekst) gi + 558, 51, 5 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFD: głosowanie końcowe 

ECR: ust. 18 i motyw AJ 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ALDE: 

ust. 18 

Pierwsza część całość tekstu z wyjątkiem słów "do przedstawienia" i "dyrektywy szczegółowej ... 

odpadów azbestowych" 

Druga część te słowa 
 

 

7. Statut europejskiego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych 

Sprawozdanie: Luigi Berlinguer (A7-0018/2013) (wymagana większość kwalifikowana) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

jedno głosowanie  +  
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8. Sytuacja w Egipcie 

Projekty rezolucji: B7-0095/2013, B7-0096/2013, B7-0097/2013, B7-0098/2013, B7-0099/2013, B7-
0100/2013 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B7-0095/2013  

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

ust. 2 ust. tekst 

pierwotny 

 + z poprawką ustną 

ust. 3 ust. tekst 

pierwotny 

go +  

ust. 13 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

ust. 14 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

ust. 16 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

głosowanie: rezolucja (cały tekst)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych  

B7-0095/2013  Verts/ALE  ↓  

B7-0096/2013  PPE  ↓  

B7-0097/2013  ECR  ↓  

B7-0098/2013  GUE/NGL  ↓  

B7-0099/2013  ALDE  ↓  

B7-0100/2013  S&D  ↓  
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Wnioski o głosowanie odrębne 

ECR: ust. 3 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

GUE/NGL: 

ust. 13 

Pierwsza część całość tekstu z wyjątkiem słów "i przedłużającymi się negocjacjami ... dalszego 

prowadzenia tych negocjacji" i "na temat reform gospodarczych ... zaufania wśród 

inwestorów" 

Druga część "i przedłużającymi się negocjacjami ... dalszego prowadzenia tych negocjacji" 

Trzecia część "na temat reform gospodarczych ... zaufania wśród inwestorów" 
 

ust. 14 

Pierwsza część całość tekstu z wyjątkiem słów "do stosowania zasady „więcej za więcej”" i 

"szczególnym" 

Druga część te słowa 
 

ust. 16 

Pierwsza część "wyraża pełne poparcie... studentów, do UE" 

Druga część "jak również negocjacji ... przyszłej integracji rynkowej" 
 

Różne 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra wycofał swój podpis pod projektem rezolucji B7-0096/2013. 

Liisa Jaakonsaari wycofała swój podpis pod projektem rezolucji B7-0100/2013. 

 

Judith Sargentini zaproponowała następującą poprawkę ustną do ust. 2:  

"2. wyraża głębokie zaniepokojenie rosnącą wewnętrzną polaryzacją w społeczeństwie egipskim oraz 

niekończącymi się gwałtownymi zajściami; przypomina egipskim władzom państwowym i siłom 

bezpieczeństwa o ich obowiązku przywrócenia i zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w kraju; 

usilnie wzywa wszystkie podmioty polityczne do okazania powściągliwości w celu uniknięcia dalszej 

przemocy w najlepiej pojętym interesie kraju; wzywa także do przeprowadzenia profesjonalnych, 

bezstronnych i przejrzystych dochodzeń w sprawie przypadków zabójstw, torturowania, poniżającego 

traktowania i zastraszania pokojowych demonstrantów, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, oraz 

do postawienia winnych przed sądem; wzywa władze do postępowania w ścisłej zgodności ze 

standardami międzynarodowymi; głęboko ubolewa nad faktem, że w wyniku niedawnych starć 

zginęło tak wiele osób i tak wiele osób zostało rannych, a także przesyła szczere kondolencje 

rodzinom ofiar;" 
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9. Zagrożenia jądrowe i prawa człowieka w Korei Północnej 

Projekty rezolucji: B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013, B7-

0138/2013 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B7-0132/2013  

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

głosowanie: rezolucja (cały tekst)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych  

B7-0132/2013  ALDE  ↓  

B7-0134/2013  PPE  ↓  

B7-0135/2013  ECR  ↓  

B7-0136/2013  S&D  ↓  

B7-0137/2013  GUE/NGL  ↓  

B7-0138/2013  Verts/ALE  ↓  

 

 

10. Stosunki UE-Chiny 

Sprawozdanie: Bastiaan Belder (A7-0434/2012) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

motyw M 1 sprawozdawca gp   

1 +  

2/ge + 294, 242, 27 

głosowanie: rezolucja (cały tekst)  +  

 

Wnioski o głosowanie podzielone 

S&D: 

poprawka 1 

Pierwsza część całość tekstu z wyjątkiem słowa "religijnym" 

Druga część to słowo 
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11. Ustawianie wyników meczów i korupcja w sporcie 

Projekty rezolucji: B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013, B7-0141/2013 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B7-0130/2013  

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

głosowanie: rezolucja (cały tekst)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych  

B7-0130/2013  S&D, PPE  ↓  

B7-0131/2013  Verts/ALE  ↓  

B7-0139/2013  ALDE  ↓  

B7-0140/2013  ECR  ↓  

B7-0141/2013  GUE/NGL  ↓  

 

 

12. Globalny łańcuch wartości dodanej w sektorze bawełny 

Projekt rezolucji: B7-0092/2013 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B7-0092/2013  

(komisja INTA) 

po ust. 2 2 GUE/NGL ge - 233, 315, 10 

po ust. 15 3 GUE/NGL  -  

po ust. 20 4 GUE/NGL ge - 176, 262, 119 

ust. 21, po lit. ii 5 GUE/NGL gi - 122, 308, 126 

po mot. C 1 GUE/NGL ge - 170, 242, 120 

głosowanie: rezolucja (cały tekst)  +  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL: poprawka 5 
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13. Sytuacja w Bangladeszu 

Projekty rezolucji: B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013, B7-
0146/2013 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B7-0133/2013  

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

ust. 4 ust. tekst 

pierwotny 

go +  

ust. 5 ust. tekst 

pierwotny 

go +  

po ust. 13 1 ALDE gi - 5, 57, 0 

motyw J ust. tekst 

pierwotny 

 + z poprawką ustną 

głosowanie: rezolucja (cały tekst) gi + 58, 1, 0 

Projekty rezolucji grup politycznych  

B7-0133/2013  ECR  ↓  

B7-0142/2013  PPE  ↓  

B7-0143/2013  S&D  ↓  

B7-0144/2013  Verts/ALE  ↓  

B7-0145/2013  ALDE  ↓  

B7-0146/2013  GUE/NGL  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ALDE: poprawka 1 

PPE: głosowanie końcowe (RC-B7-0133/2013) 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ECR: ust. 4, 5 

 

Barbara Lochbihler przedstawiła następującą poprawkę ustną do motywu J: 

"J. mając na uwadze, że napłynęły doniesienia o niedawnych atakach działaczy Jamaat i niektórych 

zwolenników Nacjonalistycznej Partii Bangladeszu na ponad 40 hinduskich świątyń, domostw i 

sklepów w całym Bangladeszu, w wyniku których setki osób zostało pozbawionych dachu nad głową; 

mając na uwadze, że mniejszość hinduska i inne mniejszości (jak społeczność Ahmadiyya) w 

Bangladeszu wielokrotnie znosiły okresy przemocy i prześladowań, zwłaszcza w czasie wojny o 

niepodległość w 1971 r. oraz po wyborach w 2001 r., oraz mając na uwadze, że w wyniku tego w 

latach 2001–2011 około 900 000 Hindusów opuściło Bangladesz;" 
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14. Irak: sytuacja grup mniejszościowych, zwłaszcza irackich Turkmenów 

Projekty rezolucji: B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013, B7-0151/2013, B7-

0152/2013 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B7-0147/2013  

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

ust. 6 ust. tekst 

pierwotny 

go +  

ust. 7 ust. tekst 

pierwotny 

go +  

po ust. 10 1 GUE/NGL ge - 19, 43, 1 

2 Verts/ALE ge - 18, 45, 0 

motyw B ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

głosowanie: rezolucja (cały tekst) gi + 64, 0, 1 

Projekty rezolucji grup politycznych  

B7-0147/2013  PPE  ↓  

B7-0148/2013  S&D  ↓  

B7-0149/2013  Verts/ALE  ↓  

B7-0150/2013  ECR  ↓  

B7-0151/2013  ALDE  ↓  

B7-0152/2013  GUE/NGL  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

PPE: głosowanie końcowe (RC-B7-0147/2013) 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

S&D: ust. 6, 7 
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Wnioski o głosowanie podzielone 

ALDE: 

motyw B 

Pierwsza część "mając na uwadze, że konstytucja ... wszystkim innym narodowościom”" 

Druga część "mając na uwadze, że art. 31 ... oni większość ludności”" 
 

 

15. Sprawa Arafata Jaradata i sytuacja palestyńskich więźniów w izraelskich 

więzieniach 

Projekty rezolucji: B7-0153/2013, B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0156/2013, B7-0157/2013, B7-
0158/2013 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji grupy politycznej 

B7-0153/2013  PPE gi - 31, 31, 2 

Wspólny projekt rezolucji RC-B7-0154/2013  

(S&D, Verts/ALE, ALDE, GUE/NGL, Jaroslav Paška) 

ust. 5 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2/ge + 32, 29, 2 

ust. 8 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2/ge + 33, 29, 1 

3/ge + 34, 28, 2 

ust. 10 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2/ge + 33, 30, 1 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

ust. 11 ust. tekst 

pierwotny 

go/ge + 34, 29, 1 

głosowanie: rezolucja (cały tekst) gi + 32, 29, 2 

Projekty rezolucji grup politycznych  

B7-0154/2013  S&D  ↓  

B7-0155/2013  Verts/ALE  ↓  

B7-0156/2013  ECR  ↓  

B7-0157/2013  ALDE  ↓  

B7-0158/2013  GUE/NGL  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

PPE: głosowanie końcowe (B7-0153/2013 i RC-B7-0154/2013) 

S&D: głosowanie końcowe (RC-B7-0154/2013) 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: ust. 11 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

ust. 5 

Pierwsza część "wyraża zaniepokojenie ... postawienia im zarzutów" 

Druga część "podkreśla, że osobom ... niezwłocznie je uwolnić" 
 

ust. 8 

Pierwsza część całość tekstu z wyjątkiem słów "natychmiastowego" i "wszystkich" 

Druga część "natychmiastowego" 

Trzecia część "wszystkich" 
 

ust. 10 

Pierwsza część całość tekstu z wyjątkiem słów "oraz do poruszania ich sprawy w dialogu 

politycznym z Izraelem na wszystkich szczeblach" 

Druga część te słowa 
 
 


