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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. Ochrona przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących 

członkami UE***I 

Sprawozdanie: Heidi Hautala (A8-0257/2015) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 608, 13, 24 

 

 

2. Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów 

niebędących członkami UE***I 

Sprawozdanie: Heidi Hautala (A8-0256/2015) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 621, 12, 24 

 

 

3. Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów UE-Liberia *** 

Zalecenie: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: wyrażenie zgody gi + 584, 35, 43 

 

 

 

4. Umowa o partnerstwie w sprawie połowów UE-Mauretania: uprawnienia do 

połowów i rekompensata finansowa *** 

Zalecenie: Gabriel Mato (A8-0147/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: wyrażenie zgody gi + 585, 41, 41 
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5. Umowa z Koreą o współpracy w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji 

Satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych *** 

Zalecenie: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: wyrażenie zgody gi + 451, 63, 46 

 

 

 

6. Nowe narzędzia rozwoju terytorialnego w polityce spójności na lata 2014–

2020 

Sprawozdanie: Ruža Tomašić (A8-0032/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 595, 63, 13 

 

 

7. Statystyki w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu 

usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich ***I 

Sprawozdanie: Sven Giegold (A8-0227/2015) 

Przedmiot Popr. 

n

r 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Cały tekst  

głosowanie 

łączne nr 1 

29 komisja  +  

Głosowanie łączne nr 

2 

1-28 komisja  ↓  

Głosowanie: wniosek Komisji  +  

Głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 563, 39, 82 

 

 

 

8. Polityka spójności w regionach górskich UE 

Sprawozdanie: Iliana Iotova (A8-0074/2016) 

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. 16 ust. pierwotny tekst gp   

1/gi + 624, 54, 7 

2/gi + 518, 156, 9 

Ust. 22 ust. pierwotny tekst go +  

Ust. 46 ust. pierwotny tekst gp   

1 +  

2 +  

Ust. 53 ust. pierwotny tekst gp   

1 +  

2 -  

Ust. 56 ust. pierwotny tekst gp   

1 +  

2 +  

Ust. 63 ust. pierwotny tekst go +  

Ust. 68 ust. pierwotny tekst gp   

1 +  

2 +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 553, 63, 49 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ECR: Ust. 16 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

EFDD: Ust. 22, 63 

Verts/ALE: Ust. 68 
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Wnioski o głosowanie podzielone 

EFDD: 

Ust. 68 

część pierwsza „przypomina, że rozwój społeczno-gospodarczy regionów górskich, które w 

niektórych państwach członkowskich są również regionami oddalonymi, zależy 

od połączeń transportowych między nimi a innymi regionami w danym państwie 

lub w regionach transgranicznych;” 

część druga „wzywa organy krajowe, aby we współpracy z Komisją ułatwiały realizację 

projektów dotyczących połączeń transportowych regionów górskich z głównymi 

krajowymi i transeuropejskimi drogami i korytarzami transportowymi, zwłaszcza 

projektów infrastruktury transportowej w ramach sieci TEN-T, z wykorzystaniem 

różnych unijnych funduszy i instrumentów finansowych, w tym inwestycji 

realizowanych przez EBI;” 

 
PPE: 

Ust. 53 

część pierwsza „podkreśla konieczność objęcia ochroną na szczeblu europejskim 

charakterystycznych gatunków zwierząt występujących w górach wysokich i 

mogących zamieszkiwać transgraniczne łańcuchy górskie, takich jak kozice, 

koziorożce, wielkie ptaki drapieżne, niedźwiedzie, wilki i rysie; wzywa Komisję i 

państwa członkowskie do opracowania planu ochrony i reintrodukcji 

charakterystycznych gatunków występujących w górach wysokich;” 

część druga „potępia masowy i nieukierunkowany odstrzał tych gatunków praktykowany w 

niektórych państwach członkowskich i realizowany przez nie podczas 

rozprzestrzeniania się chorób wśród niektórych grup dzikich zwierząt lub 

stosowany przez hodowców przeciwnych obecności lub reintrodukcji pewnych 

gatunków;” 

 
ECR: 

Ust. 16 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „w ramach strategii UE rzecz regionu Dunaju” 

część druga te słowa 

 
Verts/ALE: 

Ust. 56 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „a elektrownie wiatrowe i słoneczne mogą zniszczyć 

krajobraz” 

część druga te słowa 

 
GUE/NGL: 

Ust. 46 

część pierwsza Cały tekst z wyjątkiem słów „opowiada się za rozwojem wolontariatu na 

potrzeby świadczenia usług publicznych” 

część druga te słowa 

 


