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ZAŁĄCZNIK 
 

WYNIKI GŁOSOWANIA 

Skróty i symbole 

+ przyjęto 

- odrzucono 

↓ bezprzedmiotowe 

w wycofano 

gi (..., ..., ...) głosowanie imienne (za, przeciw, wstrzymujący się) 

ge (..., ..., ...) głosowanie elektroniczne (za, przeciw, wstrzymujący 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. Protokół dotyczący zagadnień właściwych dla taboru kolejowego*** 

Zalecenie: Heidi Hautala (A8-0030/2014) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: przyjęcie gi + 557, 82, 17 

 

 

 

2. Konwencja haska z dnia 30 czerwca 2005 r. o umowach dotyczących 

właściwości sądu*** 

Zalecenie: Pavel Svoboda (A8-0034/2014) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: przyjęcie   gi + 619, 52, 10 

 

 

 

3. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: 

wniosek EGF/2014/008 FI/STX Rauma 

Sprawozdanie: Petri Sarvamaa (A8-0043/2014) (wymagana większość kwalifikowana oraz 3/5 

oddanych głosów) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 597, 77, 11 

 

 

4. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: 

wniosek EGF/2014/005 FR/GAD 

Sprawozdanie: Anneli Jäätteenmäki (A8-0044/2014) (wymagana większość kwalifikowana oraz 3/5 
oddanych głosów) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 593, 80, 16 

 

 



 

P8_PV(2014)11-25(VOT)_PL.doc 3 PE 543.846 
_ 

5. Opinia Trybunału Sprawiedliwości na temat zgodności z traktatami umowy 

między Unią Europejską a Kanadą o przekazywaniu i przetwarzaniu danych 

dotyczących przelotu pasażera (PNR) przez przewoźników Agencji Służb 

Granicznych Kanady  

Projekt rezolucji: B8-0265/2014 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-0265/2014  

(ALDE) 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 383, 271, 47 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ECR:  Całość tekstu. 
 

 

6. UE i globalne ramy rozwoju po roku 2015 

Sprawozdanie: Davor Ivo Stier (A8-0037/2014) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 4 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 382, 290, 29 

Ust. 6 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 10 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 22 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi - 344, 348, 12 

2/gi - 343, 349, 8 

3/gi + 343, 342, 15 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

4/gi + 407, 270, 29 

Ust. 28 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 400, 249, 46 

Ust. 31 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 32 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 355, 320, 27 

Ust. 37 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 479, 103, 121 

Ust. 58 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 401, 227, 67 

Ust. 61 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3/ge + 389, 267, 43 

Ust. 68 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 626, 41, 35 

2/gi + 369, 288, 42 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 74 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 394, 272, 34 

Ust. 78 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 525, 150, 16 

Ust. 83 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 350, 301, 32 

Motyw O ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 394, 253, 47 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 541, 96, 29 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

Verts/ALE: ust. 22, 37, część druga, oraz 68 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ECR: ust. 22 i 74 

Verts/ALE, GUE/NGL: ust. 83 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ALDE: 

ust. 22 

część pierwsza „uważa, że przyjęcie holistycznego... i nierówności;” 

część druga „przypomina na przykład... liberalizacji handlu;” 

część trzecia „podkreśla również, że... i programie godnej pracy;” 

część czwarta: „w związku z powyższym wzywa... socjalnego i środowiskowego;” 

 
ECR: 

motyw O 

część pierwsza „mając na uwadze, że w skali światowej...  ciąży lub porodu;” 

część druga „mając na uwadze, że na Międzynarodowej... co może ratować życie;” 

 
ust. 28 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „w tym promowanie powszechnego dostępu do praw 

reprodukcyjnych i seksualnych” 

część druga te słowa 

 
ust. 58 

część pierwsza „podkreśla, jak ważne.. planowanie rodziny” 

część druga „przy uwzględnieniu zdrowia... związanych;” 
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ust. 61 

część pierwsza „podkreśla, że istotne jest...  do obowiązków państwa;” 

część druga „uznaje, że niezbędne jest... w krajach rozwijających się;” z wyjątkiem słów „i 

przepisów o wynagrodzeniu minimalnym” 

część trzecia „i przepisów o wynagrodzeniu minimalnym” 

 
ust. 68 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „za pomocą prawnie wiążących przepisów;” 

część druga te słowa 

 
ust. 78 

część pierwsza „wzywa państwa członkowskie... po roku 2015;” 

część druga „powtarza, że należy... transakcji finansowych;” 

 
Verts/ALE: 

ust. 37 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „i skupić się na strategiach bezemisyjnych” 

część druga te słowa 

 
GUE/NGL: 

ust. 4 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „brak praw własności,” 

część druga te słowa 

 
ust. 6 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „prawa własności,”  

część druga te słowa 

 
ust. 10 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „w tym sektor prywatny,” 

część druga te słowa 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

ust. 31 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „reforma sektora bezpieczeństwa,” 

część druga te słowa 

 
ust. 32 

część pierwsza „podkreśla, że w nowych... w sytuacjach pokonfliktowych” 

część druga „i przyjęły strategię... cele bezpieczeństwa;” 
 

 

7. Zatrudnienie i aspekty społeczne strategii „Europa 2020” 

Projekt rezolucji: B8-0252/2014 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 



 

P8_PV(2014)11-25(VOT)_PL.doc 7 PE 543.846 
_ 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-0252/2014  

(komisja EMPL) 

Ust. 1 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 367, 277, 52 

Po ust. 1 4 GUE/NGL  -  

5 GUE/NGL  -  

Ust. 2 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 15 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 586, 77, 27 

3/gi + 543, 118, 31 

4/gi + 536, 151, 7 

5 +  

Ust. 18 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 22 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 320, 376, 4 

Ust. 25 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 29 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2 +  

Ust. 30 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 279, 416, 3 

Ust. 31 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 32 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 615, 10, 72 

Ust. 34 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 35 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 519, 181, 2 

Po ust. 39 6 GUE/NGL  -  

Ust. 40 1 EFDD gi - 186, 345, 162 

Ust. 45 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 463, 213, 25 

3 +  

Ust. 46 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 535, 128, 37 

2 +  

Po motywie A 2 GUE/NGL  -  

3 GUE/NGL  -  

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

EFDD: poprawka 1 

ECR: ust. 46, część pierwsza 

ECR, Verts/ALE, ALDE: ust. 32 

GUE/NGL: ust. 45 część druga 

ECR, ALDE, GUE/NGL: ust. 15, część druga, trzecia i czwarta 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

EFDD, ECR: ust. 18 

GUE/NGL: ust. 31 

PPE: ust. 1 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

GUE/NGL: 

ust. 2 

część pierwsza „ubolewa, że przyjęte... ograniczenia ubóstwa;” 

część druga „ubolewa, że nie uwzględnia... i miejsc pracy;” 

część trzecia „wzywa Komisję... „Europa 2020”;” 

 
ust. 22 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „w ramach procesu europejskiego semestru” 

część druga te słowa 

 
ust. 25 

część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje... walce z bezrobociem;” 

część druga „podkreśla zapotrzebowanie... społeczeństwo integracyjne;” 

 
ust. 29 

część pierwsza „wzywa Radę... względu na płeć” 

część druga „i aby spowodować... poszczególnych krajów;” 

 
ust. 34 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „mobilności” 

część druga te słowa 

 
ust. 35 

część pierwsza „stwierdza, że cele... ten brak;” 

część druga „wzywa zatem Komisję... „Europa 2020”;” 

 
ECR: 

ust. 46 

część pierwsza „ubolewa, że wieloletnie... „Europa 2020”;” 

część druga „uważa zatem średniookresowy... sprzyjającego zatrudnieniu;” 

 
ALDE: 

ust.18 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „a także mechanizmy solidarności... skutków 

społecznych” 

część druga te słowa 
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ECR, ALDE, GUE/NGL: 

ust. 15 

część pierwsza „apeluje o zrównoważenie... polityki społecznej;” 

część druga „podkreśla, że... uwzględniać” z wyjątkiem słów „w procedurze europejskiego 

semestru” 

część trzecia „na równi z kwestiami makroekonomicznymi;” 

część czwarta: „w procedurze europejskiego semestru” 

część piąta „wzywa ponadto... ujednolicić stanowiska;” 

 
ALDE, GUE/NGL, PPE:  

ust. 30 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „w ramach europejskiego semestru” 

część druga te słowa 

 
Verts/ALE, GUE/NGL; EFDD: 

ust. 45 

część pierwsza „stwierdza, że państwa członkowskie... konsekwencje dla całej UE;” z wyjątkiem 

słów „wspierać państwa członkowskie... elastyczności rynku pracy” 

część druga te słowa 

część trzecia „apeluje o zaangażowanie... zasady zarządzania;” 

 


