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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. Program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem 

(program Perykles 2020) ***I 

Sprawozdanie: Anthea McIntyre (A7-0423/2013) 

Przedmiot Gi itp.. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

jedno głosowanie 
gi 

+ 528, 4, 9 

 

 

2. Zmiana rozporządzenia (UE) nr 99/2013 w sprawie Europejskiego programu 

statystycznego 2013–2017 ***I 

Sprawozdanie: Pablo Zalba Bidegain (A7-0401/2013) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge- uwagi 

jedno głosowanie  gi + 510, 11, 35 

 

 

3. Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca godnej pracy dla 

osób pracujących w gospodarstwie domowym *** 

Zalecenie: Inês Cristina Zuber (A7-0394/2013) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge- uwagi 

wyrażenie zgody gi + 530, 37, 8 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL: wyrażenie zgody 
 

 

4. Umowa między Unią Europejską a Republiką Armenii dotycząca zasad 

udziału Republiki Armenii w programach unijnych *** 

Zalecenie: Tomasz Piotr Poręba (A7-0406/2013) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge- uwagi 

wyrażenie zgody  +  
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5. Umowa między Unią Europejską a Republiką Francuską w sprawie 

stosowania do wspólnoty terytorialnej Saint-Barthélemy prawodawstwa unijnego 

dotyczącego opodatkowania * 

Sprawozdanie: Sławomir Nitras (A7-0404/2013) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge- uwagi 

jedno głosowanie  gi + 548, 12, 33 

 

 

6. Zmiana decyzji 2002/546/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania * 

Sprawozdanie: Danuta Maria Hübner (A7-0431/2013) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge- uwagi 

jedno głosowanie  gi + 537, 41, 5 

 

 

7. Koordynacja działalności darczyńców UE w zakresie pomocy rozwojowej 

Sprawozdanie: Gay Mitchell (A7-0393/2013) (wymagana większość kwalifikowana) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge- uwagi 

jedno głosowanie   +  

 

 

8. Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego (Phil Wynn Owen) * 

Sprawozdanie: Inés Ayala Sender (A7-0438/2013) (głosowanie tajne (art. 169 ust. 1 Regulaminu)) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge- uwagi 

głosowanie: mianowanie Phila 

Wynna Owena 

 + 491, 51, 56 

 

 

9. Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego (Alex Brenninkmeijer) * 

Sprawozdanie: Inés Ayala Sender (A7-0433/2013) (głosowanie tajne (art. 169 ust. 1 Regulaminu)) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge- uwagi 
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Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge- uwagi 

głosowanie: mianowanie Alexa 

Brenninkmeijera 

 + 526, 48, 42 

 

 

10. Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego (Henri Grethen) * 

Sprawozdanie: Inés Ayala Sender (A7-0439/2013) (głosowanie tajne (art. 169 ust. 1 Regulaminu)) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge- uwagi 

głosowanie: mianowanie 

Henri῾ego Grethena 

 + 551, 46, 32 

 

 

11. Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego (Nikolaos Milionis) * 

Sprawozdanie: Inés Ayala Sender (A7-0436/2013) (głosowanie tajne (art. 169 ust. 1 Regulaminu)) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge- uwagi 

głosowanie: mianowanie 

Nikolaosa Milionisa 

 + 552, 42, 41 

 

 

12. Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego (Danièle Lamarque) * 

Sprawozdanie: Inés Ayala Sender (A7-0437/2013) (głosowanie tajne (art. 169 ust. 1 Regulaminu)) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge- uwagi 

głosowanie: mianowanie Danièle 

Lamarque 

 + 534, 32, 37 

 

 

13. Mianowanie przewodniczącego Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku 

Centralnego * 

Sprawozdanie: Sharon Bowles (A7-0452/2013) (głosowanie tajne (art. 169 ust. 1 Regulaminu)) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge- uwagi 

głosowanie: mianowanie Danièle 

Nouy 

 + 555, 50, 52 
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14. Ustanowienie wspólnych zasad i procedur wdrażania unijnych instrumentów 

na rzecz działań zewnętrznych ***I 

Sprawozdanie: Elmar Brok (A7-0447/2013) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge- uwagi 

cały tekst 1 komisja  +  

głosowanie: wniosek Komisji  +  

głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 613, 34, 24 

 

 

15. Instrument na rzecz stabilności ***I 

Sprawozdanie: Reinhard Bütikofer (A7-0451/2013) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge- uwagi 

cały tekst 1 komisja  +  

głosowanie: wniosek Komisji  +  

głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 621, 46, 8 

 

 

16. Europejski Instrument Sąsiedztwa ***I 

Sprawozdanie: Eduard Kukan (A7-0449/2013) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge- uwagi 

cały tekst 1 komisja  +  

głosowanie: wniosek Komisji  +  

głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 618, 53, 8 
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17. Instrument Pomocy Przedakcesyjnej ***I 

Sprawozdanie: Libor Rouček (A7-0445/2013) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge- uwagi 

cały tekst 1 komisja  +  

głosowanie: wniosek Komisji  +  

głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 616, 50, 12 

 

 

18. Instrument Partnerstwa na rzecz współpracy z państwami trzecimi ***I 

Sprawozdanie: Antonio López-Istúriz White (A7-0446/2013) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge- uwagi 

cały tekst 1 komisja  +  

głosowanie: wniosek Komisji  +  

głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 621, 34, 23 

 

 

19. Instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na 

świecie ***I 

Sprawozdanie: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0448/2013) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge- uwagi 

cały tekst 1 komisja  +  

głosowanie: wniosek Komisji  +  

głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 588, 34, 67 
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20. Ustanowienie instrumentu finansowania współpracy w zakresie rozwoju ***I 

Sprawozdanie: Thijs Berman (A7-0450/2013) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge- uwagi 

cały tekst 1 komisja  +  

głosowanie: wniosek Komisji  +  

głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 639, 27, 24 

 

 

21. Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) ***I 

Sprawozdanie: Marian Harkin (A7-0005/2013) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge- uwagi 

cały tekst - głosowanie 

łączne nr 1 

109 komisja  +  

głosowanie łączne nr 2 1-108 komisja  ↓  

art. 13 ust.1 110 GUE/NGL gi ↓  

głosowanie: wniosek Komisji  +  

głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 543, 126, 22 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL: poprawka 110 
 

 

22. Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie 

opodatkowania * 

Sprawozdanie: George Sabin Cutaş (A7-0376/2013) 

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 

1-7 

9-11 

13 

15-16 

18-19 

21 

23-25 

komisja  +  

poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej - 

głosowanie odrębne 

8 komisja go/ge - 128, 503, 46 

12 komisja gi + 422, 229, 39 

14 komisja gi - 37, 590, 63 

17 komisja gp   

1/gi + 424, 253, 13 

2/gi - 315, 354, 12 

20 komisja gi - 325, 359, 11 

22 komisja gi + 563, 112, 21 

art. 8 ust. 3 akapit 1 

(dyrektywa 

2011/16/UE) 

28 ALDE ge 

 

 

 

- 164, 481, 31 

art. 25 (dyrektywa 

2011/16/UE) 

29rev ALDE  -  

art. 2 po ust.2 30 ALDE  -  

31 ALDE  +  

motyw 2 26 PPE gi - 326, 337, 37 

po motywie 10 27 ALDE  -  

głosowanie: wniosek Komisji  +  

głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 360, 59, 287 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

S&D, Verts/ALE poprawki 12, 14, 17, 20, 26 

ECR: poprawka 22 
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Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: poprawka 14 

ALDE: poprawki 8, 20 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ALDE: 

poprawka 17 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „jeżeli istnieje taka możliwość” 

część druga te słowa 
 

 

23. System rejestracji przewoźników materiałów promieniotwórczych * 

Sprawozdanie: Béla Kovács (A7-0385/2013) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge- uwagi 

poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej- głosowanie 

łączne 

1-5 

7-35 

37-44 

47 

49-50 

komisja  +  

art. 3 ust.1 51 Verts/ALE  -  

art. 3ust. 4 52 Verts/ALE gi + 348, 341, 14 

art. 3 po ust. 5 53 Verts/ALE gi + 347, 338, 13 

54 Verts/ALE gi + 357, 340, 7 

 po art. 3 55 Verts/ALE gi - 289, 397, 5 

art. 7 ust. 1 36 komisja  +  

56 Verts/ALE gi ↓  

po art. 9 57 Verts/ALE gi - 290, 402, 11 

(wdrożenie / akty 

delegowane) 

61-63, 

64S=, 

48S=, 

65 

S&D  

S&D  

komisja  

S&D 

 -  

58-60 PPE  +  

45 komisja go ↓  

46 komisja  ↓  

6S komisja  ↓  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge- uwagi 

głosowanie: wniosek Komisji . +  

głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 521, 148, 28 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

Verts/ALE poprawki 52 – 57 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: poprawki 6, 45, 46, 48 
 

 

24. Prawa człowieka na świecie w 2012 r. oraz polityka Unii Europejskiej w tym 

zakresie  

Sprawozdanie: Eduard Kukan (A7-0418/2013) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge- uwagi 

ust. 1 7 GUE/NGL  -  

po ust. 1 8 GUE/NGL  -  

po ust. 3 9 GUE/NGL  -  

ust. 10 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2/ge + 359, 335, 6 

po ust. 16 10 GUE/NGL gp   

1 -  

2 ↓  

3 ↓  

4 ↓  

11 GUE/NGL gp   

1 -  

2 -  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge- uwagi 

ust. 17 2 S&D ge + 400, 287, 10 

ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

4 ↓  

ust. 20 19 Verts/ALE  +  

ust. 27 12 GUE/NGL  -  

ust. tekst 

pierwotny 

go +  

ust. 30 ust. tekst 

pierwotny 

go +  

ust. 37 13 GUE/NGL gp   

1/ge - 280, 392, 12 

2 -  

po ust. .42 15 GUE/NGL gp   

1 -  

2/ge - 311, 362, 10 

3 ↓  

16 GUE/NGL gp   

1 -  

2 +  

ust. 43 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2/ge + 351, 341, 4 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge- uwagi 

ust. 46 6 PPE  +  

ust. 47 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 -  

po ust. 47 14 GUE/NGL  -  

po ust. .52 17 GUE/NGL gp   

1 -  

2 -  

3/ge - 289, 390, 15 

18 GUE/NGL  -  

ust. 55 ust. tekst 

pierwotny 

go/ge + 446, 228, 13 

po ust. 56 23 +  40 posłów  + zmieniony ustnie 

ust. 63 3rev S&D ge - 291, 393, 10 

ust. tekst 

pierwotny 

go + 593, 74, 10 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge- uwagi 

ust. 66 20 Verts/ALE ge + 397, 292, 13 

po ust. 66 4 S&D  -  

ust. 67 ust. tekst 

pierwotny 

go +  

po ust. 73 5 S&D gi + 349, 326, 14 

po ust. 81 21 Verts/ALE gi + 354, 285, 55 

po ust. 87 22 Verts/ALE  +  

ust. 88 ust. tekst 

pierwotny 

go +  

ust. 100 ust. tekst 

pierwotny 

go +  

ust. 103 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

ust. 116 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1/gi + 398, 275, 23 

2/gi + 458, 215, 15 

ust. 118 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1/gi + 659, 18, 15 

2/gi + 425, 220, 33 

ust. 119 ust. tekst 

pierwotny 

gi + 386, 295, 12 

po odniesieniu 13 1 S&D  +  

głosowanie: rezolucja (cały tekst)  +  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

S&D: ust. 116, 118, 119 
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Wnioski o głosowanie odrębne 

GUE/NGL: ust. 67 

PPE: ust. 30, 47, 55, 119 

ECR: ust. 27, 63, 88, 100, 116, 118, 119 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

ust. 10 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „a w związku z tym powinny odnosić się do 

konkretnych, opartych na zestawie wskaźników kryteriach umożliwiających” 

część druga te słowa 

 
ust. 43 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów "zachęca państwa członkowskie... ogólnego zwiększania 

świadomości;” 

część druga te słowa 

 
ust. 116 

część pierwsza „zachęca państwa członkowskie ... ogólnego zwiększania świadomości” 

część druga „zdecydowanie potępia ... w Kairze” 

 
ust. 118 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego” 

oraz „z wyraźnym naciskiem na kwestie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego” 

część druga te słowa 

 
ECR: 

ust. 47 

część pierwsza „zauważa nowe ...  praworządności;” 

część druga „ubolewa nad polityką Unii Europejskiej ...  sprawozdań Parlamentu;” 

 
ust. 103 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „jest przekonany ...  na całym świecie;” 

część druga te słowa 

 
ALDE: 

poprawka 16 

część pierwsza „potępia trwającą okupację ... strefy Gazy; " 

część druga „podkreśla pilną potrzebę... granicach z 1967 r.;" 

 
S&D: 

poprawka 11 

część pierwsza „uważa, że ... amerykańską Krajową Agencję Bezpieczeństwa;” 

część druga „żąda ... nie są przestrzegane" 

 
poprawka 13 

część pierwsza „podkreśla, że UE ... dotychczas przeprowadzone rozmowy;” 

część druga „przypomina, że policja ... w Tunezji i Egipcie;” 

 
poprawka 17 

część pierwsza „stwierdza, że Kolumbia ... prawie całkowicie bezkarne”; 

część druga „apeluje zatem ... nie pozostały bezkarne;” 

część trzecia „wzywa Unię Europejską ... przeciwko Torturom;” 
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PPE, S&D 

ust. 17 

część pierwsza „uznaje znaczenie... ze swojej działalności” bez słów „a w szczególności praw 

kobiet” 

część druga „a w szczególności praw kobiet” 

część trzecia „i wyjaśniał ... geograficzne” 

część czwarta „oraz by zapewniał ... budzących zaniepokojenie;” 

 
ALDE, S&D 

poprawka 10 

część pierwsza „ponownie wyraża ... na mocy prawa;” 

część druga „ubolewa, że... odpowiedzialności;” 

część trzecia „żąda ... Guantanamo” bez słów „centrum przetrzymywania i tortur w” 

część czwarta „centrum przetrzymywania i tortur w” 

 
poprawka 15 

część pierwsza „potępia nieustanne prześladowanie ... przez Izrael;” 

część druga „apeluje do Izraela ... kobiet i dzieci;” 

część trzecia „przestrzega o konieczności ... tych warunków;” 
 

Różne 

Poprawka 23 została złożona przez Norberta Neusera i innych 

 

Eduard Kukan zaproponował następującą poprawkę ustną do poprawki 23: 

 

„56a. przypomina swoje rezolucje z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie sytuacji w Saharze 

Zachodniej oraz z dnia 22 października 2013 r. w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka 

w regionie Sahelu oraz apeluje o zagwarantowanie poszanowania praw człowieka ludności 

saharyjskiej i podkreśla potrzebę zajęcia się kwestią poszanowania tych praw w Saharze 

Zachodniej i w obozach w Tindouf, w tym wolności zrzeszania się, wolności wypowiedzi i 

prawa do demonstrowania; domaga się uwolnienia wszystkich saharyjskich więźniów 

politycznych; domaga się otwarcia tego obszaru dla niezależnych obserwatorów, organizacji 

pozarządowych i mediów; popiera uczciwe i akceptowalne dla wszystkich stron polityczne 

rozwiązanie w Saharze Zachodniej, zgodnie z odpowiednimi rezolucjami Organizacji 

Narodów Zjednoczonych, w tym z rezolucjami dotyczącymi samostanowienia;” 
 
 

 

25. Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji UE 

Sprawozdanie: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0357/2013) 

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. 11 ust. tekst 

pierwotny 

go +  

ust. 18 ust. tekst 

pierwotny 

gi + 597, 78, 21 

po ust. .23 2 PPE ge - 331, 358, 10 

3 PPE ge + 385, 284, 14 

ust. 30 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2/gi + 592, 96, 6 

ust. 31 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 -  

ust. 36 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

ust. 47 ust. tekst 

pierwotny 

go/ge + 369, 316, 8 

ust. 51 ust. tekst 

pierwotny 

gi - 294, 388, 14 

ust. 52 ust. tekst 

pierwotny 

go +  

ust. 55 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 -  

2/ge + 402, 287, 5 

ust. 63 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 -  



P7_PV(2013)12-11(VOT)_PL.doc 17 PE 525.543 
� 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge- uwagi 

ust. 64 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2/ge - 276, 414, 3 

ust. 71 4 ALDE  +  

po ust. .71 5 ALDE ge - 265, 321, 111 

po ust. .74 1 EFD gi + 588, 88, 6 

ust. 93 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

ust. 105 ust. tekst 

pierwotny 

go/ge - 306, 385, 11 

ust. 108 ust. tekst 

pierwotny 

go -  

głosowanie: rezolucja (cały tekst) gi + 604, 48, 41 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFD: poprawka 1 

ECR: ust. 18, 30 (część druga), 51 i głosowanie końcowe 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ECR: ust. 52, 64 

PPE: ust. 11, 47, 51, 105, 108 

ALDE: ust. 51, 64 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ECR: 

ust. 30 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „między innymi” 

część druga te słowa 

 
ust. 36 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „a także większymi ograniczeniami i” 

część druga te słowa 

 
ust. 93 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa „antykonkurencyjnych” 

część druga to słowo 
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PPE: 

ust. 31 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „taki jak powiązania z lobbystami” 

część druga te słowa 

 
ust. 55 

część pierwsza „jest zdania ... rząd Stanów Zjednoczonych;” 

część druga „wzywa Komisję ... przez państwo w przyszłości;” 

 
ust. 63 

część pierwsza „wzywa Komisję ... usług dla klientów” 

część druga „którzy zapewniają ... płaconych podatków;” 

 
ust. 64 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „zwróciła szczególną uwagę ... w sektorze transportu” 

część druga te słowa 
 

 

26. Produkcja mleka na terenach górskich, obszarach o niekorzystnych 

warunkach gospodarowania oraz w regionach najbardziej oddalonych 

Sprawozdanie: Herbert Dorfmann (A7-0383/2013) 

Przedmiot Popr. 

nr 

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

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge- uwagi 

zastępczy projekt 

rezolucji  

1 GUE/NGL gi - 47, 635, 1 

ust. 7 6 +  77 posłów  +  

ust. 11 7 + 77 posłów  +  

ust. 13 8 + 77 posłów ge + 387, 289, 6 

ust. 16 9 + 77 posłów  +  

ust. 18 10 + 77 posłów  +  

ust. 19 11 + 77 posłów  +  

ust. 21 12 + 77 posłów  +  

ust. 24 13 + 77 posłów  +  

ust. 29 14 + 77 posłów  +  

ust. 32 ust. tekst 

pierwotny 

go +  

ust. 35 15 + 77 posłów  +  

motyw B 2 + 77 posłów  +  

motyw D 3 + 77 posłów  +  

motyw E 4 + 77 posłów  +  

motyw T 5 + 77 posłów  +  

głosowanie: rezolucja (cały tekst) komisja AGRI  +  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL: poprawka 1 
 

Wnioski o głosowanie odrębne  

ALDE: ust. 32 
 

Różne 

Poprawki 2-15 złożył Herbert Dorfmann i inni. 
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27. Odporność na katastrofy i ograniczenia ryzyka ich występowania w krajach 

rozwijających się  

Sprawozdanie: Gay Mitchell (A7-0375/2013) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge- uwagi 

ust. 31 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2/ge + 358, 300, 8 

głosowanie: rezolucja (cały tekst)  +  

 

Wnioski o głosowanie podzielone  

PPE: 

ust. 31 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „jak dumping ... zasady handlu;” 

część druga te słowa 
 

 

28. Kobiety niepełnosprawne 

Sprawozdanie: Angelika Werthmann (A7-0329/2013) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge- uwagi 

ust. 24 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2/gi + 609, 58, 15 

ust. 25 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

ust. 26 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge- uwagi 

ust. 47 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

ust. 52 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2/ge + 393, 235, 36 

motyw H ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

głosowanie: rezolucja (cały tekst)  +  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

PPE: ust. 24 (część druga) 
 



P7_PV(2013)12-11(VOT)_PL.doc 22 PE 525.543 
� 

Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

ust. 24 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „podkreśla, że ... rozwoju życia rodzinnego;” 

część druga te słowa 

 
ust. 25 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „muszą mieć dostęp do ... kobiety lub dziewczynki;” 

oraz „(jak zachodzi się w ciążę i jak można jej zapobiegać)” 

część druga „muszą mieć dostęp do ... kobiety lub dziewczynki;”  

część trzecia „(jak zachodzi się w ciążę i jak można jej zapobiegać)” 

 
ust. 26 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „planowania rodziny oraz” 

część druga te słowa 

 
ust. 47 

część pierwsza „zauważa brak ... płacę i emeryturę” 

część druga „wzywa zatem Komisję ... rodziny na utrzymaniu;” 

 
ust. 52 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „do przyjęcia horyzontalnej ... w kompetencjach UE 

barier," 

część druga te słowa 

 
motyw H 

część pierwsza „mając na uwadze ... szczególnych potrzeb” 

część druga „w szczególności w odniesieniu do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego” 
 

 

29. Europejski plan działania na rzecz sektora detalicznego niosący korzyści 

wszystkim uczestnikom 

Sprawozdanie: Cornelis de Jong (A7-0374/2013) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge- uwagi 

ust. 8 ust. tekst 

pierwotny 

go +  

ust. 10 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

3/gi + 620, 38, 9 

ust. 14 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge- uwagi 

2 +  

ust. 15 ust. tekst 

pierwotny 

go +  

ust. 16 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2 +  

3/gi + 374, 286, 2 

4 +  

ust. 26 ust. tekst 

pierwotny 

gp   

1 +  

2/ge + 346, 274, 4 

ust. 35 ust. tekst 

pierwotny 

go +  

głosowanie: rezolucja (cały tekst)  +  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFD: ust. 10 (część trzecia), ust.16 (część trzecia) 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ALDE: ust. 15, 35 

EFD: ust. 8 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

S&D: 

ust. 26 

część pierwsza „podkreśla fakt ... wyboru dla konsumentów” 

część druga „i do elastycznych ... bezrobotnych;” 

 
ALDE: 

ust. 14 

część pierwsza „zwraca się do Komisji ... w centrach miast” 

część druga „poprzez obniżanie ... w danej okolicy;” 

 
EFD: 

ust. 10 

część pierwsza „zwraca się do państw członkowskich... przepisy rynku wewnętrznego;” 

część druga „podkreśla, że ... z jednolitego rynku;” 

część trzecia „ponadto wzywa ... przyspieszania tych procedur;” 
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S&D, EFD: 

ust. 16 

część pierwsza „uznaje kompetencje ... planowania przestrzennego;” 

część druga „podkreśla jednak, że ... swobody przedsiębiorczości;” 

część trzecia „w związku z tym ... dyrektywy usługowej;” 

część czwarta „wzywa państwa członkowskie ... w centrach miast;” 
 

 


