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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 

pu punkt uzasadnienia 

PR projekt rezolucji 

wpr wspólny projekt rezolucji 

taj głosowanie tajne 
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1. Umowa UE-Sri Lanka w sprawie pewnych aspektów usług lotniczych *** 

Zalecenie: Petri Sarvamaa (A7-0169/2013) 

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi 

Jedno głosowanie  +  

 

 

 

2. Ściślejsza współpraca między Unią Europejską a Europejską Organizacją ds. 

Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej *** 

Zalecenie: Jaromír Kohlíček (A7-0157/2013) 

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi 

Jedno głosowanie  +  

 

 

 

3. Zmiana rozporządzenia (EWG/Euratom) nr 354/83 w odniesieniu do deponowania 

historycznych materiałów archiwalnych instytucji w Europejskim Instytucie 

Uniwersyteckim we Florencji *** 

Zalecenie: Doris Pack (A7-0156/2013) 

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi 

Jedno głosowanie gi  + 600, 8, 15 

 

 

 

4. Termin ósmych wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w powszechnych 

wyborach bezpośrednich * 

Sprawozdanie: Carlo Casini (A7-0138/2013) 

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi 

Jedno głosowanie gi  + 601, 31, 16 
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5. Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego przez Gabriele Albertiniego 

Sprawozdanie: Bernhard Rapkay (A7-0149/2013) 

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi 

Jedno głosowanie  +  

 

 

 

6. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Spyrosa Danellisa (I) 

Sprawozdanie: Eva Lichtenberger (A7-0159/2013) 

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi 

Jedno głosowanie  +  

 

 

 

7. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Spyrosa Danellisa (II) 

Sprawozdanie: Eva Lichtenberger (A7-0160/2013) 

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi 

Jedno głosowanie  +  

 

 

 

8. Oferty przejęcia 

Sprawozdanie: Klaus-Heiner Lehne (A7-0089/2013) 

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi 

Jedno głosowanie  +  
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9. Regionalne strategie na rzecz ośrodków przemysłowych w Unii Europejskiej 

Sprawozdanie: Jens Geier (A7-0145/2013) 

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi 

Jedno głosowanie gi  + 618, 19, 36 

 

Wnioski o głosowania imienne 

PPE: głosowanie końcowe 
 

 

10. Bezpieczeństwo działalności związanej z poszukiwaniem, badaniem i eksploatacją 

podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego ***I 

Sprawozdanie: Ivo Belet (A7-0121/2013) 

Temat popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi 

Całość tekstu 1 komisja  +  

Artykuł 28 1oc komisja  +  

2 GUE/NGL  ↓  

Po motywie 39 3 Verts/ALE gi  - 153, 497, 20 

Motyw 40 4 Verts/ALE gi  - 129, 527, 22 

1oc komisja  +  

Głosowanie: zmieniona propozycja  +  

Głosowanie: rezolucja legislacyjna gi  + 572, 103, 13 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

Verts/ALE: poprawki 3, 4 
 

 

11. Energia odnawialna na europejskim wewnętrznym rynku energii 

Sprawozdanie: Herbert Reul (A7-0135/2013) 

Temat popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi 

Ust. 1 1 ponad 76 

posłów 

gp   

1/gi + 339, 336, 12 
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Temat popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi 

2/gi - 284, 365, 35 

ust. tekst 

oryginału 

gp   

1 ↓  

2 ↓  

Ust. 20 ust. tekst 

oryginału 

gp   

1 +  

2/ge + 349, 322, 10 

Ust. 32 ust. tekst 

oryginału 

go/ge - 318, 351, 7 

Ust. 39 ust. tekst 

oryginału 

go/ge + 337, 324, 12 

ust. 56 ust. tekst 

oryginału 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 73 ust. tekst 

oryginału 

gp   

1 +  

2/ge - 335, 342, 6 

Ust. 79 ust. tekst 

oryginału 

gp   

1 +  

2/ge + 343, 332, 13 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi  + 465, 177, 46 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

Verts/ALE: poprawka 1, glosowanie końcowe 

EFD: głosowanie końcowe 

S&D: poprawka 1 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

Verts/ALE: ust. 32, 39 
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Wnioski o głosowania podzielone 

S&D: 

poprawka 1 

Część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów„między 40-45%” 

Część druga te słowa 
 

PPE: 

ust.20 

Część pierwsza „zgadza się ... rozpowszechnianiu się ubóstwa energetycznego;” 

Część druga „podkreśla, że utrzymywanie się cen regulowanych ... konsumentom pełne 

korzystanie z prawa wyboru;” 
 

ust. 79 

Część pierwsza „podkreśla korzyści ... z systemu kwotowego na system gwarantowany,” 

Część druga „ponieważ dowody ... kolejnym wniosku dotyczącym wytycznych;” 
 

Verts/ALE: 

ust. 1 

Część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „do oceny kosztów i korzyści ” 

Część druga te słowa 
 

ust. 56 

Część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „zwraca uwagę, że wolne i otwarte rynki światowe ... 

technologii wykorzystywanych w sektorze energii odnawialnej; " 

Część druga te słowa 
 

ust. 73 

Część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „którym nie dano wcześniej możliwości wyboru” 

Część druga te słowa 
 

Sprawy różne 

Poprawkę 1 złożył Bernd Lange i inni posłowie.  
 

 

12. Prawa kobiet w przystępujących krajach bałkańskich 

Sprawozdanie: Marije Cornelissen (A7-0136/2013) 

Temat popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi 

Ust. 4 ust. tekst 

oryginału 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 5 ust. tekst 

oryginału 

gp   

1/gi + 584, 86, 19 

2/gi + 442, 195, 47 
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Temat popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi 

Ust. 10 ust. tekst 

oryginału 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 16 ust. tekst 

oryginału 

gi  + 591, 80, 21 

Ust. 24 ust. tekst 

oryginału 

go +  

Ust. 25 ust. tekst 

oryginału 

go +  

Ust. 30 ust. tekst 

oryginału 

gp   

1 +  

2/ge + 363, 301, 27 

Ust. 37 ust. tekst 

oryginału 

gi  + 602, 59, 24 

Ust. 43 ust. tekst 

oryginału 

go +  

Ust. 48 ust. tekst 

oryginału 

go +  

Ust. 52 ust. tekst 

oryginału 

gp   

1 +  

2/ge + 355, 311, 15 

Ust. 60 ust. tekst 

oryginału 

go +  

Ust. 65 ust. tekst 

oryginału 

go +  

Ust. 66 ust. tekst 

oryginału 

gp   

1 +  

2 +  
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Temat popr. 

nr 

Autor gi itd. Głosowanie gi/ge - uwagi 

Ust. 70 ust. tekst 

oryginału 

go +  

Ust. 79 ust. tekst 

oryginału 

go +  

Ust. 80 ust. tekst 

oryginału 

gp   

1 +  

2 +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ECR: ust. 5, 16, 37 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: ust. 24, 25, 60, 70 

ECR: ust. 24, 25, 43, 48, 60, 65, 79 
 

Wnioski o głosowania podzielone 

PPE: 

ust. 4 

Część pierwsza Całość tekstu z wyjątkiem słów „religię” 

Część druga te słowa 
 

ust. 5 

Część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie parytetów 

... i zaradzenia ich zbyt niskiej reprezentacji” 

Część druga te słowa 
 

ust. 10 

Część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „do dostępności środków antykoncepcyjnych oraz do 

niezaspokojonego zapotrzebowania ... i pozwalać na dokonywanie porównań na 

przestrzeni czasu,” 

Część druga te słowa 
 

ust. 52 

Część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słowa „bezpłatnej” 

Część druga to słowo 
 

ust. 66 

Część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „edukacja seksualna w szkołach podstawowych” 

Część druga te słowa 
 

ECR: 

ust. 30 

Część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „finansowanej ze środków publicznych” 

Część druga te słowa 
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PPE, ECR: 

ust. 80 

Część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słowa „bezpłatną” 

Część druga to słowo 
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13. Karta praw podstawowych UE: standardy określające wolność mediów w UE 

Sprawozdanie: Renate Weber (A7-0117/2013) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 19 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 24 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1/ge + 584, 89, 9  

poprawka ustna  

2 -  

Ust. 32 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2/ge + 357, 323, 3 

3 +  

Ust. 33 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2/ge + 347, 329, 2 

3 +  

Ust. 34 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2/ge + 358, 329, 2 

3 +  

4/ge - 327, 355, 5 

Ust. 35 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1/ge + 512, 159, 5 

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

3/ge + 413, 259, 6 

Ust. 40 ust. tekst 

pierwotny 

go/ge + 359, 317, 4 

Odniesienie 9 ust. tekst 

pierwotny 

go/ge + 357, 321, 6 

Motyw N ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2/ge + 360, 318, 7 

Głosowanie: nad rezolucją (cały tekst) gi + 539, 70, 78 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFD: głosowanie końcowe 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: ust. 40, odniesienie 9 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

ust. 19 

Część pierwsza „przypomina Komisji ... ochrony pluralizmu mediów,” 

Część druga „w tym ram legislacyjnych ... minimalne normy dla państw członkowskich” 
 

ust. 24 

Część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „prawny” oraz „prawne” 

Część druga te słowa 
 

ust. 32 

Część pierwsza „podkreśla znaczenie ... rozpowszechnienia takich wspólnych norm europejskich;” 

Część druga „jest zdania, że to Komisja ... przedstawić to sprawozdanie Parlamentowi i Radzie”        

Część trzecia „oraz zaproponować działania i środki na podstawie swoich konkluzji;” 
 

ust. 33 

Część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „legislacyjnych” oraz „oraz, w stosownych 

przypadkach, zastosowanie art. 7 Traktatu UE” 

Część druga „legislacyjnych” 

Część trzecia „oraz, w stosownych przypadkach, zastosowanie art. 7 Traktatu UE” 
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ust. 34 

Część pierwsza „ponownie zwraca się do Komisji o dokonanie przeglądu dyrektywy o 

audiowizualnych usługach medialnych i wprowadzenie do niej zmian” 

Część druga „oraz o rozszerzenie jej zakresu o minimalne normy ... w celu zapewnienia 

rzeczywistego pluralizmu” 

Część trzecia „w związku z tym wzywa Komisję do dokonania przeglądu ... celem zapewniania 

wdrażania ich decyzji” 

Część czwarta „wzywa Komisję, aby w ramach tego przeglądu ... status i rolę krajowych organów 

regulacyjnych przewidzianych w art. 29 i 30 dyrektywy o audiowizualnych usługach 

medialnych;” 
 

ust. 35 

Część pierwsza „zwraca się do Komisji ... niezależność organów nadzorujących media;” 

Część druga „wzywa Komisję ... sprawozdania grupy wysokiego szczebla ds. wolności mediów,” 

Część trzecia „a w szczególności poprzez opracowanie wniosku dotyczącego zbioru wytycznych 

UE w zakresie wolności i pluralizmu mediów;” 
 

motyw N 

Część pierwsza „mając na uwadze, że Parlament ... do podjęcia odpowiednich działań,” 

Część druga „miedzy innymi w drodze zaproponowania odnośnej inicjatywy ustawodawczej;” 
 

Różne 

Renate Weber złożyła następującą poprawkę ustną do ust. 24: 

"24. podkreśla konieczność promowania etycznego dziennikarstwa w mediach; wzywa 

Komisję Europejską, aby zaproponowała instrument (na przykład w formie zalecenia takiego 

jak zalecenie z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony małoletnich, godności ludzkiej 

oraz prawa do odpowiedzi w odniesieniu do konkurencyjności europejskiego przemysłu 

audiowizualnego oraz internetowych usług informacyjnych) mający na celu dopilnowanie, 

aby państwa członkowskie wezwały sektor mediów do opracowania norm zawodowych i 

kodeksu etyki, które obejmowałyby obowiązek wskazania różnicy między faktami i opiniami 

w reportażach, konieczność zapewnienia dokładności, bezstronności i obiektywności, 

poszanowanie prywatności, obowiązek poprawiania błędnych informacji oraz prawo do 

odpowiedzi; te ramy powinny przewidywać ustanowienie przez sektor mediów niezależnego 

organu regulującego media, działającego niezależnie od wpływów politycznych i innych 

wpływów zewnętrznych, który mógłby rozpatrywać skargi dotyczące prasy w oparciu o 

normy zawodowe i kodeks etyczny oraz miałby uprawnienia do nakładania odpowiednich 

sankcji;” 
 

 

14. Adekwatne, bezpieczne i stabilne emerytury 

Sprawozdanie: Ria Oomen-Ruijten (A7-0137/2013) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Zastępczy projekt 

rezolucji 

1 EFD gi - 38, 598, 31 

Ust. 3 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2/gi + 569, 105, 10 

Ust. 5 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

3/gi + 401, 124, 166 

4/gi + 556, 98, 21 

Ust. 6 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1/gi + 572, 74, 41 

2/gi + 568, 73, 36 

3/gi + 559, 108, 18 

4/gi + 553, 116, 17 

5/gi + 571, 97, 16 

6/gi + 550, 108, 21 

7/gi + 502, 161, 23 

Ust. 10 ust. tekst 

pierwotny 

gi + 616, 29, 42 

Ust. 12 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2/gi + 537, 126, 23 

3 +  

Ust. 14 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 20 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1/gi + 620, 50, 18 

2/gi + 560, 103, 19 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 21 ust. tekst 

pierwotny 

gi + 559, 47, 71 

Ust. 22 ust. tekst 

pierwotny 

gi + 622, 51, 16 

Ust. 28 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1/gi + 633, 41, 17 

2/gi + 629, 4, 53 

Ust. 33 33 tekst 

pierwotny 

gi + 621, 9, 58 

Ust. 42 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2/ge + 397, 259, 36 

Ust. 44 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 46 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 52 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2/ge + 400, 278, 13 

Ust. 58 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw S ust. tekst 

pierwotny 

gi + 681, 4, 8 

Głosowanie: nad rezolucją (cały tekst)  

(komisja EMPL) 

gi + 502, 138, 49 
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Wnioski o głosowanie imienne 

ECR: ust. 28, 33 i motyw S 

EFD: poprawka 1, ust. 3, 5, 6, 10, 22, 28 i głosowanie końcowe 

GUE/NGL: ust. 5, 6, 12, 20, 21 i głosowanie końcowe 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ALDE: 

ust. 58 

Część pierwsza „ubolewa nad tym, że systemy trzeciego filaru są w większości przypadków bardziej 

kosztowne, bardziej ryzykowne i mniej przejrzyste niż systemy pierwszego filaru;” " 

Część druga „domaga się stabilności, wiarygodności i zrównoważonego charakteru dla trzeciego 

filaru;” 
 

EFD: 

ust. 3 

Część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „który sprawiłby, że większość państw członkowskich 

będzie musiała skonsolidować swe budżety i gospodarki, zachowując rygor w 

zarządzaniu finansami publicznymi” 

Część druga te słowa 
 

ust. 28 

Część pierwsza „zwraca uwagę, że wiele państw członkowskich ... nie były z nimi sprzeczne;” 

Część druga „przypomina, że emerytury pozostają w sferze kompetencji państw członkowskich 

... cechy pracowniczych programów emerytalnych;” 
 

GUE/NGL: 

ust. 6 

Część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „składającym się z ... dostępnego dla wszystkich 

zainteresowanych pracowników”, „składającym się z ... lub prawodawstwa)”, 

„zastępcze”, „oparte na poprzednich zarobkach pracownika”, „uzupełnione, jeśli to 

możliwe, o: ... systemu emerytalnego wynikającego z zatrudnienia” oraz „wzywa 

państwa członkowskie do rozważenia ... gdzie jeszcze one nie istnieją”  

Część druga „składającym się z ... dostępnego dla wszystkich zainteresowanych pracowników” 

Część trzecia „składającym się z ... lub prawodawstwa)”,  

Część czwarta „zastępcze” 

Część piąta „oparte na poprzednich zarobkach pracownika” 

Część szósta „uzupełnione, jeśli to możliwe, o: ... systemu emerytalnego wynikającego z 

zatrudnienia” 

Część siódma „wzywa państwa członkowskie do rozważenia ... gdzie jeszcze one nie istnieją”  
 

ust. 12 

Część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „uwzględniając potrzebę większości państw 

członkowskich, aby podnieść liczbę lat płacenia składek” oraz „przynajmniej” 

Część druga „uwzględniając potrzebę większości państw członkowskich, aby podnieść liczbę lat 

płacenia składek” 

Część trzecia „przynajmniej” 
 

ust. 14 

Część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „rozwijaniu uzupełniających pracowniczych 

programów emerytalnych i prywatnych systemów oszczędzania” 

Część druga te słowa 
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ust. 20 

Część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „i ocenianie na poziomie państwa członkowskiego i z 

udziałem partnerów społecznych potrzeby zrównoważonego skorelowania zarówno 

ustawowego wieku emerytalnego, jak i rzeczywistego ze wzrostem średniej długości 

życia” 

Część druga te słowa 
 

PPE: 

ust. 42 

Część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „podobne produkty podlegają takim samym normom 

ostrożnościowym i” 

Część druga te słowa 
 

ust. 44 

Część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „nie tylko” oraz „lecz także stosować zasadę „takie 

samo ryzyko, takie same reguły” w każdym krajowym systemie i odpowiednim 

filarze”  

Część druga „nie tylko” oraz „lecz także stosować zasadę „takie samo ryzyko, takie same reguły” 

w każdym krajowym systemie i odpowiednim filarze”  
 

ust. 46 

Część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „jeżeli takie wymogi miałyby zostać wprowadzone 

później” 

Część druga te słowa 
 

ust. 52 

Część pierwsza „podkreśla, że ... dochodowego lub niedochodowego charakteru każdego 

poszczególnego usługodawcy;” 

Część druga „uznaje, że ze względu na konkurencję ... i zapewnienia im takiego samego poziomu 

ochrony ostrożnościowej;” 
 

EFD, GUE/NGL: 

ust. 5 

Część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „gruntownego zbadania potrzeby wdrożenia reform 

swych systemów pierwszego filaru”, „przy uwzględnieniu zmieniającej się średniej 

długości życia” oraz „a także zmieniającego się stosunku liczby emerytów do osób 

niezatrudnionych oraz aktywnych zawodowo osób, aby” 

Część druga „gruntownego zbadania potrzeby wdrożenia reform swych systemów pierwszego 

filaru” 

Część trzecia „przy uwzględnieniu zmieniającej się średniej długości życia” 

Część czwarta „a także zmieniającego się stosunku liczby emerytów do osób niezatrudnionych oraz 

aktywnych zawodowo osób, aby” 
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15. Walka z oszustwami podatkowymi, uchylaniem się od opodatkowania i rajami 

podatkowymi 

Sprawozdanie: Mojca Kleva Kekuš (A7-0162/2013) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 6 ust. tekst 

pierwotny 

gi + 582, 35, 69 

Ust. 7 ust. tekst 

pierwotny 

gi + 643, 18, 14 

Ust. 9 ust. tekst 

pierwotny 

gi + 561, 110, 16 

Ust. 11 ust. tekst 

pierwotny 

gi + 644, 21, 11 

Ust. 13 ust. tekst 

pierwotny 

gi + 558, 91, 20 

Ust. 15 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 22 ust. tekst 

pierwotny 

gi + 562, 115, 17 

Ust. 23 ust. tekst 

pierwotny 

 

gi + 642, 21, 18 

Ust. 24 ust. tekst 

pierwotny 

gi + 617, 31, 43 

Ust. 25 ust. tekst 

pierwotny 

gi + 526, 113, 47 

Ust. 36 ust. tekst 

pierwotny 

gi + 627, 19, 24 

Ust. 48 ust. tekst 

pierwotny 

gi + 600, 24, 51 

Ust. 60 ust. tekst 

pierwotny 

gi + 630, 26, 11 

Po ust. 64 1 komisja 

DEVE 

ge + 371, 302, 14 

Ust. 68 ust. tekst 

pierwotny 

gi + 598, 19, 66 

Po ust. 70 2 komisja 

DEVE 

 +  

Pp I ust. tekst 

pierwotny 

 + poprawka ustna  

Głosowanie: nad rezolucją (cały tekst)  +  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ECR: ust. 9, 13, 22, 25 

S&D: ust. 6, 7, 11, 23, 24, 36, 48, 60, 68 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ALDE: 

ust. 15 

Część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje amerykańską ustawę ... zwalczania transgranicznych 

oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania;” 

 

Część druga „ubolewa jednak, że w negocjacjach z USA zastosowano 

dwustronne/międzyrządowe ... do ochrony danych obywateli UE;” 
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Różne 

 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou zaproponowała następującą poprawkę ustną do motywu I: 

„I. mając na uwadze, że państwa korzystające z programów pomocy, po zwiększeniu poboru 

podatków i likwidacji przywilejów zgodnie z propozycjami trojki, zaobserwowały w ostatnich latach 

ucieczkę większych przedsiębiorstw, pragnących korzystać z przywilejów podatkowych oferowanych 

przez inne państwa;” 
 

 

16. Sprawozdanie roczne dotyczące podatków – jak uwolnić potencjał wzrostu 

gospodarczego UE 

Sprawozdanie: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0154/2013) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 20 ust. tekst 

pierwotny 

gi + 527, 121, 26 

Głosowanie: nad rezolucją (cały tekst)  +  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ECR: ust. 20 
 


