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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. Wyłączenia w odniesieniu do podmiotów prowadzących handel towarami 

***I 

Sprawozdanie: Sander Loones (A8-0064/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 547, 60, 50 

 

 

2. Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) 

***II 

Zalecenie do drugiego czytania: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016) 

(odrzucenie lub zmodyfikowanie stanowiska Rady wymaga większości kwalifikowanej) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wniosek o odrzucenie 

stanowiska Rady 

1 EFDD gi - 107, 545, 13 

Art. 4 ust. 1 lit. m) 2 Verts/ALE  -  

Stanowisko Rady Uznany za przyjęty 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFDD: poprawka 1 
 

 

3. Wjazd i pobyt obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań 

naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, programach 

wymiany młodzieży szkolnej lub projektach edukacyjnych oraz podjęcia pracy w 

charakterze au pair ***II 

Zalecenie do drugiego czytania: Cecilia Wikström (A8-0166/2016) (odrzucenie lub zmodyfikowanie 
stanowiska Rady wymaga większości kwalifikowanej) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wniosek o odrzucenie 

stanowiska Rady 

1= 

2= 

EFDD  

ENF 

gi - 67, 597, 15 

Stanowisko Rady Uznany za przyjęty 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ENF: poprawka 2 
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4. Przyspieszenie wdrażania polityki spójności 

Projekt rezolucji: B8-0562/2016 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-0562/2016  (komisja REGI) 

Ust. 4 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 6 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 514, 123, 50 

Motyw B ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 511, 129, 47 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 546, 73, 62 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

PPE: głosowanie końcowe 
EFDD:     ust. 6, motyw B  

Wnioski o głosowanie podzielone 

Verts/ALE: 

Ust. 4 

część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje utworzenie grupy zadaniowej ds. lepszego wdrażania 

programów na lata 2007–2013 w ośmiu państwach członkowskich oraz wzywa 

Komisję do poinformowania Parlamentu o osiągniętych wynikach; zwraca się do 

Komisji, by w dalszym ciągu wspólnie z tą grupą zadaniową wspierała i 

przyspieszała wdrażanie programów na lata 2014–2020 we wszystkich państwach 

członkowskich oraz by przedstawiła Parlamentowi plan działania tej grupy 

zadaniowej;” 

część druga „wzywa Komisję do pełnego włączenia europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych do unijnej strategii lepszego stanowienia prawa;” 

 
GUE/NGL, EFDD: 

Ust. 6 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „podkreśla potrzebę wspierania odpowiednich 

reform strukturalnych,” 

część druga te słowa 
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motyw B 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „oraz – w razie potrzeby – w drodze reform 

strukturalnych,” 

część druga te słowa 

 


