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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. Uruchomienie na Łotwie zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu 

do danych rejestracyjnych pojazdów * 

Sprawozdanie: Claude Moraes (A8-0370/2015) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 590, 35, 74 

 

 

2. Domniemanie niewinności i prawo do obecności na rozprawie w 

postępowaniu karnym ***I 

Sprawozdanie: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Całość tekstu – 

głosowanie łączne nr 1 

52 komisja  +  

Głosowanie łączne nr 

2 

1-51 komisja  ↓  

Głosowanie: wniosek Komisji  +  

Głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 577, 48, 86 

 

 

3. Środki ochrony indywidualnej ***I 

Sprawozdanie: Vicky Ford (A8-0148/2015) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Całość tekstu – 

głosowanie łączne nr 1 

158 komisja  +  

Głosowanie łączne nr 

2 

1-157 komisja  ↓  

Głosowanie: wniosek Komisji  +  

Głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 606, 53, 50 
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4. Urządzenia spalające paliwa gazowe ***I 

Sprawozdanie: Catherine Stihler (A8-0147/2015) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Całość tekstu – 

głosowanie łączne nr 1 

203 komisja  +  

Głosowanie łączne nr 

2 

1-202 komisja  ↓  

Głosowanie: wniosek Komisji  +  

Głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 629, 63, 16 

 

 

5. Urządzenia kolei linowych ***I 

Sprawozdanie: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Całość tekstu – 

głosowanie łączne nr 1 

148 komisja  +  

Głosowanie łączne nr 

2 

1-147 komisja  ↓  

Głosowanie: wniosek Komisji  +  

Głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 639, 69, 2 

 

6. Sprzeciw wobec aktu delegowanego w sprawie planu ogólnych preferencji 

taryfowych 

Projekt rezolucji: B8-0044/2016 (do przyjęcia projektu rezolucji wymagana większość kwalifikowana) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-0044/2016 (GUE/NGL) 

Głosowanie: rezolucja 

(całość tekstu) 

gi - 125, 530, 53 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL: głosowanie końcowe 
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7. Sprzeciw wobec aktu delegowanego w sprawie szczegółowych wymogów 

dotyczących składu produktów zbożowych przetworzonych i żywności dla 

dzieci oraz informacji na ich temat 

Projekt rezolucji: B8-0067/2016 (do przyjęcia projektu rezolucji wymagana większość kwalifikowana) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-0067/2016  (komisja ENVI) 

Po art. 4 2 Verts/ALE gi + 352, 276, 73 

Ust. 3 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge - 212, 456, 31 

Ust. 4 ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Ust. 8 3 S&D  +  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 ↓  

2 ↓  

Motyw C 1 Verts/ALE gi + 355, 308, 44 

Motyw E ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Motyw F ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Motyw G ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Motyw J ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 393, 305, 12 
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Wnioski o głosowanie imienne 

Verts/ALE: poprawki 1, 2, głosowanie końcowe 
 

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ENF: ust. 3, 4 

S&D ust. 3, 4, motywy G, J 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

S&D: 

ust. 8 

część pierwsza „wzywa Komisję do opóźnienia przyjęcia aktu delegowanego do momentu 

opublikowania przez nią sprawozdania na temat preparatów dla małych dzieci oraz 

do czasu opublikowania przez EFSA przeglądu danych na temat cukru i wczesnego 

wprowadzania żywności przetworzonej oraz zaleceń dotyczących optymalnego 

żywienia niemowląt i dzieci,” 

część druga „w szczególności podważania karmienia piersią oraz nasilania się otyłości u dzieci;” 

 
motyw E 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „niemowlęta w pierwszych sześciu miesiącach życia 

były karmione wyłącznie piersią, a” 

część druga te słowa 

 
motyw F 

część pierwsza „mając na uwadze, że wszystkie państwa członkowskie zatwierdziły 

Międzynarodowy kodeks wprowadzania do obrotu substancji zastępujących mleko 

kobiece przyjęty przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia (WHA) w 1981 r. (zwany 

dalej „Międzynarodowym kodeksem”) oraz 16 późniejszych stosownych rezolucji 

WHA” 

część druga „służących zapewnieniu, że wszyscy rodzice i opiekunowie otrzymają obiektywne i 

naprawdę niezależne informacje, usunięciu przeszkód w karmieniu piersią oraz 

zapewnieniu, że używanie w razie potrzeby produktów zastępujących mleko kobiece 

jest bezpieczne;” 
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8. Proces pokojowy w Kolumbii 

Projekty rezolucji: B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, B8-

0061/2016, B8-0062/2016 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0041/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, 

EFDD) 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0041/2016  PPE  ↓  

B8-0042/2016  ECR  ↓  

B8-0053/2016  ALDE  ↓  

B8-0054/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0055/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0061/2016  S&D  ↓  

B8-0062/2016  EFDD  ↓  

 

Różne 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0041/2016 podpisał również Igor Šoltes (grupa Verts/ALE).  

 
 


