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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. Kontyngenty taryfowe na wino ***I 

Sprawozdanie: Iuliu Winkler (A7-0293/2013) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 314, 23, 12 

 

 

2. Udzielenie pomocy makrofinansowej Republice Kirgiskiej ***II 

Zalecenie do drugiego czytania: Vital Mortira (A7-0334/2013) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wniosek o odrzucenie 

stanowiska Rady 

1 EFD gi - 48, 434, 59 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFD: poprawka 1 
 

 

3. Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro ***I 

Sprawozdanie: Peter Liese (A7-0327/2013) 

Przedmiot Popr. 

nr 

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

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie łączne 

1-20 

22-23 

25-32 

34-38 

41 

43-48 

50-71 

73-81 

83-148 

150-

161 

167-

188 

191-

194 

196-

204 

206-

216 

218-

223 

226-

230 

232 

235-

254 

komisja gi + 547, 20, 6 

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie odrębne 

21 komisja go -  

24 komisja gi + 403, 181, 6 

33 komisja gp   

1 +  

2/gi + 465, 128, 21 

39 komisja gp   

1 +  

2 +  

42 komisja gp   

1 +  

2 +  

49 komisja gp   
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

1 +  

2 +  

82 komisja go +  

162 komisja gp   

1 +  

2 +  

163 komisja go +  

164 komisja go +  

165 komisja go +  

166 komisja go +  

195 komisja gp   

1 +  

2 +  

205 komisja gi - 294, 300, 60 

217 komisja go/ge + 359, 282, 8 

224 komisja gp   

1 +  

2 +  

231 komisja go +  

233 komisja go +  

234 komisja go/ge - 319, 336, 10 

Art. 1 ust. 6 268 PPE gi + 454, 208, 2 

40 komisja gi ↓  

Po art. 4 256 ALDE gi - 201, 444, 16 

271 PPE gi + 503, 152, 8 

72 komisja gi ↓  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Art. 8 ust. 7 263 PPE gp   

1 +  

2/ge + 330, 326, 11 

Art. 15 ust. 1 264 PPE  +  

Po art. 41 258 ALDE  -  

149 komisja  +  

Po art. 44 259= 

269= 

ALDE 

PPE 

gi + 585, 77, 8 

Po art. 76 260 ALDE gi + 351, 303, 10 

189 komisja gi ↓  

Art. 77 lit. a) 261oc ALDE  +  

190oc komisja  ↓  

Art. 77 lit. b) 190ocs komisja  +  

Załącznik II pkt 3.2 lit. 

b) 

265 PPE  +  

Załącznik III pkt 7 266 PPE ge + 332, 325, 10 

Załącznik VI pkt 

3.5a.2 

225 komisja  -  

267 PPE  +  

Po motywie 40 262 ALDE  +  

Po motywie 59 255 ALDE  -  

270 PPE  +  

Po motywie 67 272 PPE  +  

Głosowanie: wniosek Komisji gi + 525, 21, 132 

Głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi głosowanie 

odroczone 

wniosek o 

odesłanie do 

komisji (art. 57 ust. 

2 Regulaminu) 

(gi 559, 14, 92) 
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Wnioski o głosowanie imienne 

S&D: pakiet poprawek komisji, poprawki 259/269, 260, 189 

PPE: pakiet poprawek komisji, poprawki 256, 271, 72 i wniosek Komisji 

EFD: wniosek Komisji 

ALDE: poprawki 24, 268, 40, 256, 271, 72, 205, 33 (część druga) 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: poprawki 217, 234 

ALDE: poprawki 21, 24, 40, 72, 82, 163, 164, 165, 166, 205, 231, 233 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ALDE: 

poprawka 33 

część pierwsza „Jasne zasady dotyczące stosowania …w tym obszarze”  

część druga „Państwa członkowskie powinny na przykład … zapobiegawcze możliwości 

leczenia” 

 
poprawka 39 

część pierwsza „Zgodnie z wieloletnią polityką … na poziomie krajowym” 

część druga „Jeżeli państwo członkowskie … korzystanie z tych technologii” 

 
poprawka 42 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „bezpośrednich lub pośrednich” i „przekazywanie 

informacji dotyczących bezpośredniego lub pośredniego wpływu na zdrowie” 

część druga te słowa 

 
poprawka 49 

część pierwsza „wyrób do badań … cechy genetycznej osoby” 

część druga „dziedzicznej lub nabytej … prenatalnego” 

 
poprawka 162 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słowa „14” 

część druga to słowo 

 
poprawka 195 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „(iii) potwierdzonego doświadczenia … produkują je 

na miejscu;” i „(v) wiedzy na temat zagrożeń … do diagnostyki in vitro;” 

część druga te słowa 

 
poprawka 224 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „– posiadać wiedzę o substancjach czynnych” 

część druga te słowa 

 
poprawka 263 

część pierwsza „Producenci dopilnowują … podawane przez producenta” 

część druga „W przypadku wyrobów … do przewidzianego użytkownika.” 
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4. Wyroby medyczne ***I 

Sprawozdanie: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0324/2013) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie łączne 

1-13 

15-22 

25-31 

33-35 

38-41 

43-50 

52-56 

58-72 

75-80 

84 

86-92 

94 

96-103 

107-

112 

120-

129 

132-

140 

142-

156 

158-

161 

165 

167-

175 

177 

180-

240 

243-

268 

271-

303 

306-

328 

330-

340 

343-

344 

347 

komisja gi + 616, 15, 38 

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie odrębne 

14 komisja gp   

1 +  

2/ge + 378, 286, 8 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

23 komisja go -  

24 komisja go/ge + 344, 314, 11 

32 komisja go + 335, 324, 5 

42 komisja gi - 209, 438, 9 

51 komisja gp   

1 +  

2 +  

57 komisja gp   

1 +  

2 +  

73 komisja go +  

81 komisja go -  

82 komisja go +  

83 komisja gp   

1 +  

2/ge - 268, 400, 6 

85 komisja go -  

93 komisja gp   

1 +  

2 +  

3/ge + 395, 261, 16 

95 komisja gi + 430, 235, 9 

104 komisja gp   

1 +  

2 -  

105 komisja go +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

106 komisja go +  

116 komisja go -  

117 komisja go -  

130 komisja gp   

1 +  

2 -  

131 komisja gp   

1 +  

2 -  

141 komisja gp   

1 +  

2 +  

3/ge + 353, 315, 9 

157 komisja gi + 402, 261, 10 

176 komisja go -  

178 komisja go +  

179 komisja go +  

304 komisja gi + 377, 291, 10 

305 komisja go +  

341 komisja go -  

342 komisja go -  

345 komisja go -  

346 komisja go -  

348 komisja go -  

Art. 2 ust. 1 po pkt 8 357 ALDE  +  

74 komisja  ↓  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Art. 2 ust. 1 pkt 10 354 Verts/ALE gi + 362, 310, 15 

Art. 15 ust. 3 113 komisja gi + 371, 301, 9 

349 ECR  ↓  

350 ECR  ↓  

351 ECR  ↓  

375 PPE  ↓  

Po art. 15 358 ALDE  +  

114 komisja gi ↓  

359 ALDE  +  

115 komisja gi ↓  

118 komisja gi + 351, 331, 6 

352 ECR  ↓  

376 PPE  ↓  

119 komisja  -  

377 PPE  +  

353 ECR  ↓  

Po art. 43 162 komisja gi - 278, 402, 8 

360= 

371= 

ALDE  

PPE 

 +  

163 komisja  -  

372 PPE  +  

361= 

373= 

ALDE  

PPE 

ge + 375, 307, 6 

164 komisja  ↓  

Po art. 44 166 komisja gi - 285, 387, 11 

374 PPE, ALDE gp   

1 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2/ge + 366, 303, 14 

369 PPE  +  

Po art. 78 241 komisja gi - 279, 385, 19 

367 PPE  +  

365 ALDE  ↓  

Art. 80 366= 

368= 

ALDE  

PPE 

 +  

242 komisja  ↓  

Załącznik I część I po 

pkt 7 

378 PPE  +  

Załącznik I część II 

pkt 7 ppkt 4 

355 Verts/ALE gi + 346, 330, 9 

269 komisja gp   

1/gi ↓  

2/gi ↓  

3/gi ↓  

270 komisja gp   

1/gi ↓  

2/gi ↓  

3/gi ↓  

Załącznik 13 pkt 5 356 Verts/ALE gi - 286, 374, 20 

329 komisja ge + 348, 316, 17 

Po motywie 42 363= 

370= 

ALDE  

PPE 

ge + 366, 304, 9 

36 komisja gp   

1 ↓  

2 ↓  

379 PPE  +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

37 komisja  -  

364 ALDE ge + 373, 304, 15 

Głosowanie: wniosek Komisji gi + 569, 79, 44 

Głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi głosowanie 

odroczone 

wniosek o 

odesłanie do 

komisji (art. 57 ust. 

2 Regulaminu) 

(gi 559, 81, 40) 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

Verts/ALE: poprawki 95, 157, 304, 354, 162, 166, 355, 269, 270, 356, pakiet poprawek komisji 

PPE: poprawka 113 

ALDE: poprawka 42 

EFD: wniosek Komisji 

S&D: pakiet poprawek komisji, poprawki 114, 115, 118, 162, 166, 241 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

Verts/ALE: poprawka 305 

PPE: poprawki 23, 24, 32, 37, 82, 83, 93, 113, 114, 115, 116, 117, 269, 270 

ECR: poprawki 24, 73, 74, 81, 85, 105, 106, 176, 269, 270, 329, 341, 342, 345, 346, 348 

ALDE: poprawki 42, 85, 176, 178, 179, 341, 342, 345, 346 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

Verts/ALE: 

poprawka 14 

część pierwsza „Nie ma naukowej pewności … międzynarodowym.” 

część druga „Podczas projektowania … rygorystycznej procedurze oceny zgodności.” 

 
poprawka 57 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem skreślenia słowa „minimalnych” 

część druga „Jednak … zwykłej procedury ustawodawczej.” 

 
PPE: 

poprawka 104 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „ryzyko niewypłacalności oraz” 

część druga te słowa 

 
poprawka 83 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słowa „losowe” 

część druga to słowo 

 
poprawka 36 

część pierwsza „W przypadku wyrobów … swoich prac.” 

część druga „Komitet Oceniający … danych klinicznych.” 

 



P7_PV(2013)10-22(VOT)_PL.doc 13 PE 522.353 
 

poprawka 130 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „dokumentacja ta przedkładana jest również EMA.” 

część druga te słowa 

 
poprawka 131 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „EMA” 

część druga te słowa 

 
poprawka 141 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „a w stosownych przypadkach EMA,” i 

„niezapowiedzianą” 

część druga słów „a w stosownych przypadkach EMA,” 

część trzecia „niezapowiedzianą” 

 
poprawka 269 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „w ciągu 8 lat … niniejszego rozporządzenia” i „w 

ciągu 8 lat … niniejszego rozporządzenia” 

część druga „w ciągu 8 lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia” 

część trzecia „w ciągu 8 lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia” 

 
poprawka 270 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „w ciągu 8 lat od wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia” i „od 1 stycznia 2020 r.” 

część druga „w ciągu 8 lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia” 

część trzecia „od 1 stycznia 2020 r.” 

 
poprawka 93 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „na podstawie opinii … w art. 78 i 78a,” i „w tym 

produkty „graniczne” 

część druga „na podstawie opinii … w art. 78 i 78a,” 

część trzecia „w tym produkty „graniczne” 

 
ALDE: 

poprawka 51 

część pierwsza „Państwa członkowskie … wyrobów medycznych.” 

część druga „Wysokość tych sankcji … pozbawienie wolności.” 

 
PPE, S&D: 

poprawka 374 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „do implantacji” 

część druga te słowa 

 
Różne: 

Poprawka 362 została uchylona. 
 

 

5. Recykling statków ***I 

Sprawozdanie: Carl Schlyter (A7-0132/2013) 

Przedmiot Popr. 

nr 

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

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Całość tekstu 121 komisja  +  

Głosowanie: wniosek Komisji  +  

Głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 591, 47, 32 

 

Różne: 

Sprawozdanie zostało odesłane do komisji na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2013 r. (art. 57 ust. 2 

Regulaminu). 

Poprawka 121 zastępuje poprawki przyjęte na tym posiedzeniu. 
 

 

6. Europejska statystyka w dziedzinie demografii ***I 

Sprawozdanie: Csaba Sógor (A7-0050/2013) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Całość tekstu 27 komisja  +  

Głosowanie: wniosek Komisji  +  

Głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 616, 58, 8 

 

Różne: 

Sprawozdanie zostało odesłane do komisji na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2013 r. (art. 57 ust. 2 

Regulaminu). 

Poprawka 27 zastępuje poprawki przyjęte na tym posiedzeniu. 
 

 

7. Zdrowie reprodukcyjne i seksualne oraz prawa w tej dziedzinie 

Sprawozdanie: Edite Estrela (A7-0306/2013) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Zastępczy projekt 

rezolucji 

1 EFD gi - 135, 486, 44 

Głosowanie: rezolucja (cały tekst) (komisja 

FEMM) 

 głosowanie 

odroczone 

wniosek o 

odesłanie do 

komisji (art. 175 

ust. 2 Regulaminu) 

(gi 351, 319, 18) 
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Wnioski o głosowanie imienne 

EFD: poprawka 1 
 

8. Sytuacja w zakresie praw człowieka w regionie Sahelu 

Sprawozdanie: Charles Tannock (A7-0325/2013) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 8 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 11 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2/gi + 592, 41, 44 

Ust. 16 ust. tekst 

pierwotny 

go +  

Ust. 24 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 34 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 49 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2/ge + 421, 222, 24 

Ust. 60 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 84 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2 +  

3 +  

Ust. 89 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 105 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2/ge - 264, 370, 18 

Po ust. 107 2 +77 posłów ge - 241, 316, 92 

Ust. 109 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

3 -  

Ust. 110 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 -  

Ust. 111 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 -  

6 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 113 ust. tekst 

pierwotny 

go/ge - 284, 367, 15 

Ust. 114 
 

+77 posłów ge + 409, 238, 20 

ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

Ust. 115 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw P ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 -  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) ust.  +  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 ust.    

 
 

  

 
 

  

 ust.    

 
 

  

 
 

  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ECR: ust. 11 (część druga) 
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Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: ust. 113 

ECR: ust. 113 i 105 

GUE/NGL: ust. 16 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE, ECR: 

ust. 49 

część pierwsza „należytą powagą zauważa … opieki medycznej” 

część druga „szczególnie w zakresie praw … planowania rodziny” 

 
ust. 60 

część pierwsza „zwraca uwagę na palącą potrzebę … umieralności matek” 

część druga „oraz zapewnienia powszechnego dostępu … zdrowia kobiet” 

 
ust. 89 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „praw reprodukcyjnych i seksualnych” 

część druga te słowa 

 

ust. 109 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „gdzie odnotowany został znaczny spadek 

analfabetyzmu” i „ – z poziomu 95% wynikającego z dawnego kolonializmu 

hiszpańskiego do obecnego poziomu 5%” 

część druga „gdzie odnotowany został znaczny spadek analfabetyzmu” 

część trzecia „ – z poziomu 95% wynikającego z dawnego kolonializmu hiszpańskiego do 

obecnego poziomu 5%” 

 
PPE: 

ust. 105 

część pierwsza „potępia naruszenia … kobiety zachodniosaharyjskie” 

część druga „na obszarach … prawo do samostanowienia” 

 
Verts/ALE: 

ust. 24 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „czadyjskich sił bezpieczeństwa ochraniających” 

część druga te słowa 

 

Verts/ALE, GUE/NGL: 
ust. 114 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „polegające zwłaszcza na … w Al-Ujun i Ad-Dachli” 

i „zbudowania relacji z Saharyjczykami, którzy są nieprzychylni marokańskim 

rządom, oraz do” 

część druga „polegające zwłaszcza na … w Al-Ujun i Ad-Dachli” 

część trzecia „zbudowania relacji z Saharyjczykami, którzy są nieprzychylni marokańskim 

rządom, oraz do” 

 

ust. 115 

część pierwsza „zauważa jednak … Frontu Polisario;” 

część druga „przypomina również, że … Front Polisario;” 
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ECR: 

ust. 8 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „rosnącej”, „coraz wyższy” i „co sprawia, że … 

południowym Mali” 

część druga te słowa 

 
ust. 11 

część pierwsza „apeluje do … problemy wymagające rozwiązania” 

część druga „podkreśla … dostępu do aborcji” 

 
ust. 34 

część pierwsza „zauważa … szczeblach państwa” 

część druga „wzywa … wszystkich form korupcji” 

 
ust. 110 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „w związku z niedostatecznym zapewnieniem 

budynków mieszkalnych” 

część druga te słowa 

 
motyw P 

część pierwsza „mając na uwadze, że … przerwany zostaje cykl ubóstwa” 

część druga przypis: „Isobel Coleman, … i klimat” 

 
Verts/ALE, ECR, GUE/NGL: 

ust. 111 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „w kierunku fundamentalizmu religijnego”, 

„przypomina o niebezpieczeństwie … przestępczych lub terrorystycznych oraz”, 

„zwraca uwagę na … północnego Mali i innych obszarów do obozów”, „w tym 

kontekście” i „wzywa władze … w obozach w Tinduf” 

część druga „w kierunku fundamentalizmu religijnego” 

część trzecia „przypomina o niebezpieczeństwie … przestępczych lub terrorystycznych oraz”, 

część czwarta „zwraca uwagę na … północnego Mali i innych obszarów do obozów” 

część piąta „w tym kontekście” 

część szósta „wzywa władze … w obozach w Tinduf” 

 

PPE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL: 
ust. 84 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „oraz zwyczajowymi praktykami, takimi jak sororat 

lub lewirat” i „w tym praw seksualnych i reprodukcyjnych” 

część druga „oraz zwyczajowymi praktykami, takimi jak sororat lub lewirat” 

część trzecia „w tym praw seksualnych i reprodukcyjnych” 

 

Różne 

Ust. 48, 82 i 83 były powtórzeniem ust. 49 i 84, dlatego zostały one usunięte. 

Słowa „wzywa UE do współpracy … nad kobietami;” w ust. 88 były powtórzeniem ust. 87, 

dlatego zostały one usunięte. 
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9. Lokalne władze i społeczeństwo obywatelskie 

Sprawozdanie: Corina Creţu (A7-0296/2013) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 9 ust.  tekst 

pierwotny 

go +  

Ust. 31 ust.  tekst 

pierwotny 

go +  

Ust. 33 ust.  tekst 

pierwotny 

go +  

Ust. 35 ust.  tekst 

pierwotny 

go +  

Ust. 44 ust.  tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

Po odniesieniu 27 ust.    + poprawka ustna  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ECR: ust. 9, 31, 33, 35 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

ust. 44 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „i udziału” 

część druga te słowa 
 

Różne: 

Corina Creţu zgłosiła następującą poprawkę ustną po odniesieniu 27: 

„– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie samorządów lokalnych i 

współpracy na rzecz rozwoju[1], 

 
[1] Dz.U. C 301 E z 13.12.2007, s. 249.” 
 

 

10. Nowe podejście do edukacji 

Sprawozdanie: Katarína Neveďalová (A7-0314/2013) 

Przedmiot Popr. 

nr 

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

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 17 ust.  tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 25 ust.  tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2/gi + 611, 55, 5 

Ust. 46 ust.  tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 55 ust.  tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2/ge + 370, 289, 13 

3 -  

Ust. 74 ust.  tekst 

pierwotny 

gi + 610, 36, 20 

Ust. 81 ust.  tekst 

pierwotny 

gi + 532, 113, 13 

Motyw G ust.  tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw J ust.  tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 556, 105, 6 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL: ust. 74 

EFD: ust. 25 (część druga), 81 i głosowanie końcowe 
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Wnioski o głosowanie podzielone 

ALDE: 

ust. 17 

część pierwsza „przypomina, że młodzi ludzie … młodych ludzi w przyszłości” 

część druga „jednak … celów nauczania” 

 
motyw G 

część pierwsza „mając na uwadze, że … zaburzeń psychicznych” 

część druga „mając na uwadze, że ... jakość nauczania” 

 
motyw J 

część pierwsza „mając na uwadze, że … życiu zawodowym” 

część druga „mając na uwadze, że problemy … obywateli” 

 
GUE/NGL: 

ust. 46 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „że promowanie partnerstwa publiczno-prywatnego 

jest ważnym krokiem” i „na drodze do wspólnej odpowiedzialności … oraz” 

część druga te słowa 

 
EFD: 

ust. 25 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „oraz o tym, … w UE” 

część druga te słowa 

 
S&D, PPE 

ust. 55 

część pierwsza „zauważa, jak ważne jest … umiejętności na całe życie” 

część druga „apeluje do … w całej Unii” z wyjątkiem słowa „wszelkich” 

część trzecia „wszelkich” 
 

 

11. Fundusze przedakcesyjne Unii Europejskiej: systemy sądowe oraz walka z 

korupcją 

Sprawozdanie: Monica Luisa Macovei (A7-0318/2013) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 11 ust.  tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  
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Wnioski o głosowanie podzielone 

EFD: 

ust. 11 

część pierwsza „zauważa, że poziom … ze strony beneficjentów” 

część druga „w związku z powyższym … w ramach projektu IPA II” 
 

 

12. Bezpieczeństwo pacjentów 

Sprawozdanie: Oreste Rossi (A7-0320/2013) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 13 ust.  tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 14 ust.  tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 25 ust.  tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 48 ust.  tekst 

pierwotny 

gi + 574, 57, 16 

Ust. 53 ust.  tekst 

pierwotny 

go +  

Ust. 64 ust.  tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Motyw AU ust.  tekst 

pierwotny 

go +  

Motyw M ust.  tekst 

pierwotny 

gp   

1/ge + 389, 223, 2 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2 +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ECR: ust. 48 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ECR: ust. 48 

ALDE: motyw AU 

S&D: ust. 13, 53 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ECR: 

ust. 25 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „a w szczególności wzywa je … … możliwie 

najwyższej jakości” 

część druga te słowa 

 
ALDE: 

ust. 13 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „które są wykorzystywane mimo ... zamienników” 

część druga te słowa 

 
motyw M 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „(np. poza wskazaniami rejestracyjnymi)” 

część druga te słowa 

 
S&D: 

ust. 14 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „dotyczących w szczególności leków i sprzętu 

medycznego” 

część druga te słowa 

 
S&D, ECR 

ust. 64 

część pierwsza „wzywa państwa członkowskie … zakażeń związanych z opieką zdrowotną” 

część druga „wzywa w szczególności … przekazanych owym organom przez Europejskie 

Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób” 

część trzecia „podkreśla w związku z tym … i nadzoru” 
 

 

13. Wprowadzające w błąd praktyki reklamowe 

Sprawozdanie: Cornelis de Jong (A7-0311/2013) 

Przedmiot Popr. 

nr 

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

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 7 ust.  tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 16 ust.  tekst 

pierwotny 

go +  

Ust. 19 ust.  tekst 

pierwotny 

go +  

Ust. 22 ust.  tekst 

pierwotny 

go +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ECR: ust. 16, 19, 22 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ECR: 

ust. 7 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „oraz, jeżeli jest to wykonalne, … takich praktyk” 

część druga te słowa. 
 


