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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. Powołanie komisji śledczej do zbadania zarzutów naruszenia lub niewłaściwego 

administrowania w stosowaniu prawa Unii w odniesieniu do prania pieniędzy, 

unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania, jej uprawnienia, skład 

i kadencja  

Wniosek dotyczący decyzji: B8-0745/2016 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt decyzji B8-0745/2016  

(Konferencja Przewodniczących) 

Głosowanie: decyzja (całość 

tekstu) 

 +  

 

 

 

2. Umowa między UE a Republiką Palau dotycząca zniesienia wiz 

krótkoterminowych *** 

Zalecenie: Mariya Gabriel (A8-0177/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: wyrażenie zgody gi + 587, 50, 20 

 

 

 

3. Umowa między UE a Królestwem Tonga dotycząca zniesienia wiz 

krótkoterminowych *** 

Zalecenie: Mariya Gabriel (A8-0179/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: wyrażenie zgody gi + 595, 52, 20 
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4. Umowa między UE a Republiką Kolumbii dotycząca zniesienia wiz 

krótkoterminowych *** 

Zalecenie: Mariya Gabriel (A8-0178/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: wyrażenie zgody gi + 584, 56, 27 

 

 

 

5. Rozwój handlu produktami technologii informacyjnej (ITA) *** 

Zalecenie: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: wyrażenie zgody gi + 529, 110, 37 

 

 

 

6. Poddanie α-PVP środkom kontroli * 

Sprawozdanie: Michał Boni (A8-0175/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 646, 7, 21 

 

 

7. Ratyfikacja protokołu z 2010 r. do Międzynarodowej konwencji o 

odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z przewozem morskim 

substancji niebezpiecznych i szkodliwych, oraz przystąpienie do niego, z 

wyłączeniem aspektów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych 

Wstępne sprawozdanie: Pavel Svoboda (A8-0191/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 640, 8, 33 
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8. Ratyfikacja protokołu z 2010 r. do Międzynarodowej konwencji o 

odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z przewozem morskim 

substancji niebezpiecznych i szkodliwych, oraz przystąpienie do niego, w 

odniesieniu do aspektów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych 

Wstępne sprawozdanie: Pavel Svoboda (A8-0190/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 638, 7, 35 

 

 

9. Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między UE a Republiką Filipin 

(przystąpienie Chorwacji) *** 

Zalecenie: Elmar Brok (A8-0148/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: wyrażenie zgody gi + 579, 58, 43 

 

 

 

10. Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między UE a Republiką Filipin 

(przyjęcie) *** 

Zalecenie: Elmar Brok (A8-0149/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: wyrażenie zgody gi + 574, 63, 43 

 

 

 

11. Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między UE a Republiką Filipin 

(rezolucja) 

Sprawozdanie: Elmar Brok (A8-0143/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 16 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 556, 62, 59 

 

Wnioski o głosowanie podzielone 

EFDD: 

ust. 16 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „w odpowiednich przypadkach w ramach partnerstwa 

publiczno-prywatnego” 

część druga te słowa 
 

 

12. Pomoc makrofinansowa dla Tunezji ***I 

Sprawozdanie: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Art. 1 ust. 1 2 GUE/NGL  -  

Art. 1 ust. 3 3 GUE/NGL  -  

Art. 3 ust. 1 4 GUE/NGL  -  

Art. 4 ust. 3 lit. b) 5S GUE/NGL  -  

Po motywie 4 1 GUE/NGL  -  

Głosowanie: wniosek Komisji  +  

Głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 561, 76, 42 
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13. Przepisy mające na celu przeciwdziałanie niektórym praktykom unikania 

opodatkowania * 

Sprawozdanie: Hugues Bayet (A8-0189/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie łączne 

1-7 

10-11 

13-14 

16 

19 

21-35 

37-45 

47-48 

50-52 

64 

68 

70 

73-74 

77 

80-91 

komisja  +  

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej – 

głosowanie odrębne 

8 komisja gp   

1 +  

2 -  

9 komisja gp   

1 +  

2 -  

12 komisja go -  

17 komisja gp   

1 +  

2 +  

36 komisja gp   

1 +  

2 -  

54-57 komisja gi + 586, 84, 8 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

58 komisja gi - 166, 507, 3 

59 komisja gi - 162, 509, 3 

60 komisja gi - 165, 509, 4 

61 komisja gi - 165, 508, 4 

62 komisja gi - 124, 525, 26 

63 komisja gi + 544, 121, 12 

66 komisja go -  

67 komisja go -  

71 komisja go -  

75 komisja go -  

78 komisja go -  

79 komisja go -  

Art. 4 ust. 2 92= 

107= 

EFDD,  

GUE/NGL 

gi - 150, 354, 175 

99 Verts/ALE  -  

46 komisja gp   

1/gi + 608, 59, 10 

2/gi + 535, 128, 10 

Art. 4, po ust. 2 100 Verts/ALE  -  

Art. 4 ust. 5 93= 

108= 

EFDD,  

GUE/NGL 

gi - 142, 357, 179 

49 komisja  +  

Art. 4, po ust. 5 95 ECR gi - 106, 567, 5 

Po art. 4 109 GUE/NGL gi - 104, 363, 209 

110 GUE/NGL  -  

111 GUE/NGL gi - 120, 518, 40 

53 komisja  +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Art. 6 ust. 1 102 S&D gp   

1 +  

2 +  

65 komisja gp   

1/gi ↓  

2/gi ↓  

3/gi ↓  

Art. 7 ust. 3 69 komisja gi - 70, 554, 48 

103 S&D  +  

Art. 7, po ust. 3 98 ALDE  +  

Art. 8 ust. 1 lit. b) 72 komisja gi - 172, 483, 23 

104 S&D gp   

1 +  

2/ge - 321, 327, 27 

94 EFDD  ↓  

Art. 8 ust. 2 akapit 1 105 S&D gp   

1 +  

2 +  

76 komisja  ↓  

Po motywie 7 101 S&D  +  

15 komisja  ↓  

Motyw 9 18 komisja ge - 312, 342, 21 

96 PPE  +  

Po motywie 9 20 komisja  -  

97 PPE  +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Po motywie 11 106 GUE/NGL  -  

Głosowanie: wniosek Komisji  +  

Głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 486, 88, 103 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ECR: poprawki 46, 72, 95 

GUE/NGL: poprawki 107, 108, 109, 111 

EFDD: poprawki 54-63, 65, 69 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: poprawki 12, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 71, 75, 78, 79 

Verts/ALE: poprawka 63 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

GUE/NGL: 

poprawka 102 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „które nie pochodzą z aktywnej działalności” i „Aby 

skorzystać ze zwolnienia, podatnik będzie musiał udowodnić organom podatkowym, 

że dochód zagraniczny pochodzi z aktywnej działalności wspomaganej 

odpowiednim personelem, wyposażeniem, aktywami i lokalem, stanowiącymi 

uzasadnienie dla przypisywanego jej dochodu.” 

część druga te słowa 

 
PPE: 

poprawka 8 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „i opłat licencyjnych” 

część druga te słowa 

 
poprawka 9 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „lub opłat licencyjnych”, „i opłat licencyjnych” i „i 

opłat licencyjnych” 

część druga te słowa 

 
poprawka 36 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem lit. d) 

część druga lit. d) 

 
poprawka 104 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „stawka ta jest szacowana na podstawie zysku przed 

zastosowaniem operacji wprowadzonych przez te państwa w celu zmniejszenia 

podstawy opodatkowania podlegającej tej stawce;” 

część druga te słowa 

 
poprawka 105 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „podatnik może dowieść, że” 

część druga te słowa 
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Verts/ALE: 

poprawka 17 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „i w razie braku odpowiedniej konwencji podatkowej o 

podobnym skutku z tym krajem” 

część druga te słowa 

 
ECR: 

poprawka 46 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „20 %” 

część druga „20 %” 

 
GUE/NGL, Verts/ALE, ECR: 

poprawka 65 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „które nie pochodzą z aktywnej działalności” i „15 %” 

część druga „które nie pochodzą z aktywnej działalności” 

część trzecia „15 %” 
 

Różne 

Marie-Christine Vergiat wycofała swój podpis pod wszystkimi poprawkami grupy GUE/NGL. 
 

 

14. Działania w następstwie rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lutego 

2015 r. w sprawie raportu Senatu Stanów Zjednoczonych dotyczącego stosowania 

tortur przez CIA 

Projekty rezolucji: B8-0580/2016, B8-0584/2016 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-0580/2016  

(komisja LIBE) 

Ust. 3 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 343, 323, 8 

Ust. 5 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 340, 321, 15 

Ust. 9 5 S&D  +  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 ↓  

2 ↓  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 10 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 11 6 S&D  +  

Ust. 13 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 16 ust. pierwotny 

tekst 

gi - 333, 334, 9 

Ust. 17 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/ge + 346, 305, 24 

2/gi + 341, 304, 27 

Ust. 18 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 242, 411, 20 

Ust. 19 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 341, 314, 18 

2/gi - 195, 443, 37 

Po ust. 19 3 ALDE  +  

Ust. 21 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 22 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 362, 286, 30 

Ust. 24 4 ALDE  +  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 ↓  

2/gi ↓  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Po ust. 26 1= 

2= 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

gi - 329, 330, 14 

Motyw B ust. pierwotny 

tekst 

gi + 342, 309, 27 

Motyw D ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw G ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw H ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Motyw M ust. pierwotny 

tekst 

gi + 338, 282, 57 

Motyw N ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 329, 299, 49 

Projekt rezolucji grupy politycznej 

B8-0584/2016  PPE gi ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

PPE: ust. 5 (część druga), 16, 17 (część druga), 19, 22, 24 (część druga), motywy B, M, 

głosowanie końcowe 

Verts/ALE: poprawka 1=2, głosowanie końcowe B8-0580/2016, głosowanie końcowe B8-

0584/2016 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: ust. 3, 10, motyw H 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

S&D: 

ust. 19 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „Bogdana Aurescu” i „Georgego Ciamby” 

część druga te słowa 
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PPE: 

ust. 5 

część pierwsza „ubolewa nad faktem, że przeprowadzono tylko jedną ponadpartyjną misję 

informacyjną do Rumunii we wrześniu 2015 r.;” 

część druga „apeluje o większą liczbę misji informacyjnych organizowanych przez Parlament 

Europejski w tych państwach członkowskich, które zidentyfikowano w analizie 

Senatu Stanów Zjednoczonych na temat programu CIA w zakresie zatrzymań i 

przesłuchań jako biorące współudział w tym programie, takich jak Litwa, Polska, 

Włochy i Zjednoczone Królestwo;” 

 
ust. 13 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „Ioan Talpes” 

część druga te słowa 

 
ust. 17 

część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje wysiłki podjęte dotychczas przez Rumunię i wzywa 

Senat Rumunii do odtajnienia pozostałych niejawnych części jego sprawozdania z 

2007 r., tj. załączników, na których oparto wnioski z dochodzenia Senatu Rumunii; 

ponownie wzywa Rumunię do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie zarzutu 

istnienia tajnego więzienia,” 

część druga „do postawienia przed sądem wszystkich osób zamieszanych w te operacje, przy 

uwzględnieniu wszystkich nowych dowodów, które się pojawiły, oraz do 

zakończenia dochodzenia w trybie pilnym;” 

 
ust. 24 

część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje niedawne pozytywne działania podjęte przez 

prezydenta Obamę w ramach jego ciągłych i usilnych starań o zamknięcie ośrodka 

przetrzymywania w amerykańskiej bazie wojskowej w Zatoce Guantánamo oraz o 

uwolnienie tych przetrzymywanych osób, którym nie postawiono zarzutów; wzywa 

Stany Zjednoczone do ustosunkowania się do obaw zgłaszanych przez 

międzynarodowe organizacje praw człowieka dotyczących praw człowieka 

przysługujących więźniom zatrzymanym w Guantánamo, w tym dostępu do 

odpowiedniej opieki medycznej i rehabilitacji dla ofiar tortur; podkreśla, że w 

orędziu o stanie państwa z dnia 20 stycznia 2015 r. prezydent Obama potwierdził, iż 

jest zdeterminowany zrealizować obietnicę wyborczą z 2008 r. dotyczącą 

zamknięcia więzienia w Zatoce Guantánamo, i z zadowoleniem przyjmuje plan 

skierowany przezeń do Kongresu w dniu 23 lutego 2016 r.;” 

część druga „wzywa państwa członkowskie do zaoferowania azylu tym więźniom, których 

zwolnienie oficjalnie zatwierdzono;” 

 
motyw D 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „naruszeń zasady non-refoulement oraz” 

część druga te słowa 
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motyw G 

część pierwsza „mając na uwadze, że na dzień 9 grudnia 2015 r. przypada pierwsza rocznica 

opublikowania przez specjalną komisję Senatu USA ds. wywiadu (SSCI) analizy 

prowadzonego przez CIA programu zatrzymań i przesłuchań oraz stosowania przez 

CIA w latach 2001–2006 różnych form tortur na zatrzymanych; mając na uwadze, że 

badania ujawniły nowe fakty umacniające zarzut współudziału szeregu państw 

członkowskich UE, ich władz, urzędników i agentów służb bezpieczeństwa i 

wywiadu w prowadzonym przez CIA programie tajnego przetrzymywania i 

wydawania osób w trybie nadzwyczajnymi, w którym posługiwano się 

niejednokrotnie skorumpowanymi metodami, w oparciu o znaczne kwoty pieniędzy 

oferowane przez CIA w zamian za współpracę; mając na uwadze, że analiza ta nie 

poskutkowała w USA pociągnięciem nikogo do odpowiedzialności w związku z 

programami wydawania i tajnego przetrzymywania prowadzonymi przez CIA;” 

część druga „mając na uwadze, że USA niestety nie współpracowały z europejskim śledczymi w 

zakresie europejskiego współudziału w programach prowadzonych przez CIA, a 

sprawcy nie zostali jak dotąd pociągnięci do odpowiedzialności;” 

 
motyw N 

część pierwsza „mając na uwadze godny ubolewania fakt, iż członkowie parlamentarnej misji 

informacyjnej Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 

Wewnętrznych wysłanej do Bukaresztu nie mogli złożyć wizyty w budynku 

krajowego urzędu rejestrowania informacji tajnych (ORNISS),” 

część druga „który podobno był wykorzystywany jako tajne więzienie CIA;” 

 
Verts/ALE: 

ust. 9 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „z polecenia poprzedniego amerykańskiego rządu” 

część druga te słowa 

 
ust. 18 

część pierwsza „zauważa, że dane zebrane podczas dochodzenia Komisji Bezpieczeństwa 

Narodowego i Obrony Narodowej litewskiego parlamentu (Seimas) w sprawie 

udziału Litwy w programie tajnego przetrzymywania CIA nie zostały podane do 

wiadomości publicznej, i wzywa do udostępnienia tych danych” 

część druga „po wprowadzeniu wszelkich koniecznych zmian redakcyjnych;” 

 
ust. 21 

część pierwsza „apeluje, aby regularny i zorganizowany dialog międzyparlamentarny UE-USA, 

zwłaszcza między parlamentarną Komisją Wolności Obywatelskich, 

Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych a jej odpowiednikami w Kongresie i 

Senacie, został umocniony dzięki wykorzystaniu wszystkich form współpracy i 

dialogu w ramach Transatlantyckiego Dialogu Ustawodawców; w związku z tym z 

zadowoleniem przyjmuje 78. posiedzenie Transatlantyckiego Dialogu 

Ustawodawców pomiędzy Parlamentem Europejskim i Kongresem Stanów 

Zjednoczonych, które odbędzie się w Hadze w dniach 26–28 czerwca 2016 r., 

stanowiąc okazję do zacieśnienia tej współpracy,” 

część druga „jako że współpraca w zakresie zwalczania terroryzmu będzie nieodłączną częścią 

dyskusji;” 
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15. Zdolność europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony do działania w przestrzeni 

kosmicznej 

Sprawozdanie: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 2 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 494, 165, 15 

2/gi + 467, 110, 92 

3/gi + 522, 137, 14 

Ust. 3 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 7 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 567, 54, 53 

2/gi + 454, 200, 10 

3/gi + 481, 136, 57 

Ust. 9 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 443, 169, 60 

Ust. 14 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 15 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 21 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 460, 195, 17 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

3 +  

4 +  

Ust. 23 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 24 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 420, 237, 15 

Ust. 27 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 29 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 512, 146, 9 

Ust. 32 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 49 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 50 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 412, 239, 23 

Ust. 53 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw A ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Motyw B ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw E ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw F ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw G ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

Motyw N ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 446, 156, 71 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

EFDD: ust. 2, 7, 9, 24 

Verts/ALE: ust. 21 (część druga), 29 (część druga), 50 (część druga) 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ECR: ust. 23, 24 
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Wnioski o głosowanie podzielone 

Verts/ALE: 

ust. 3 

część pierwsza „uważa, że rządy krajowe i Unia powinny poprawić dostęp do satelitarnej 

komunikacji napowietrznej, orientacji sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej, 

nawigacji precyzyjnej oraz zdolności obserwacji Ziemi, a także zapewnić 

niezależność Europy w zakresie technologii kosmicznych o decydującym znaczeniu 

oraz dostępu do przestrzeni kosmicznej; uważa, że szczególnie orientacja sytuacyjna 

w przestrzeni kosmicznej będzie nadal odgrywała decydującą rolę w kwestiach 

wojskowych i cywilnych; zwraca uwagę na zobowiązanie do niedokonywania 

militaryzacji przestrzeni kosmicznej;” 

część druga „uznaje, że aby osiągnąć ten cel, niezbędne są wystarczające inwestycje finansowe; 

w związku z tym wzywa Komisję i państwa członkowskie do zagwarantowania 

autonomii UE w odniesieniu do struktur kosmicznych, przy zapewnieniu 

niezbędnych zasobów do tego celu; jest zdania, że cel ten ma zasadnicze znaczenie 

dla działań cywilnych (w krajach Zachodu szacuje się, że między 6 a 7 % PKB jest 

uzależnione od pozycjonowania satelitarnego i technologii nawigacji satelitarnej) 

oraz dla bezpieczeństwa i obrony; uważa, że ta współpraca powinna zostać 

rozpoczęta na szczeblu międzyrządowym oraz poprzez ESA;” 

 
ust. 29 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „aby zmaksymalizować korzyści społeczno-

gospodarcze” 

część druga te słowa 

 
ust. 50 

część pierwsza „uważa, że utworzenie w perspektywie długoterminowej ram prawnych 

umożliwiających stałe inwestycje na szczeblu UE w zdolności w dziedzinie 

bezpieczeństwa i obronności mogłoby sprzyjać ściślejszej i bardziej systematycznej 

europejskiej współpracy w dziedzinie obrony w celu generowania kluczowych 

zdolności; zauważa w związku z tym konkluzje Rady Europejskiej z czerwca 

2015 r.;” 

część druga wzywa Radę, wysoką przedstawiciel/ wiceprzewodniczącą i Komisję do 

opracowania niezbędnych ram dla finansowania na szczeblu UE;” 

 
motyw B 

część pierwsza „mając na uwadze, że UE musi zwiększyć swoją rolę gwaranta bezpieczeństwa na 

swoim terytorium i za granicą, zapewniając stabilność w swym sąsiedztwie i na 

świecie; mając na uwadze, że Unia musi przyczyniać się do zwalczania wyzwań w 

zakresie bezpieczeństwa,” 

część druga „w szczególności wynikających z terroryzmu na terytorium UE i za granicą, także 

wspierając państwa trzecie w zwalczaniu terroryzmu i jego podstawowych 

przyczyn; mając na uwadze, że państwa członkowskie i Unia muszą wspólnie 

pracować nad skutecznym i spójnym systemem zarządzania granicami w celu 

zabezpieczenia granic zewnętrznych;” 

 
motyw E 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „nielegalnych” i „oraz, w przypadku osób 

przybywających z Afryki Północnej, do identyfikowania miejsc wchodzenia na 

pokład, w celu szybszego podejmowania działań i” 

część druga te słowa 
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motyw F 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „UE” i „UE” 

część druga te słowa 

 
motyw N 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „o wysokiej” 

część druga te słowa 

 
ECR: 

ust. 7 

część pierwsza „uważa, że konieczne jest całościowe, zintegrowane i długoterminowe podejście do 

sektora kosmicznego na poziomie UE; uważa,” 

część druga „że sektor kosmiczny powinien zostać wymieniony w globalnej strategii UE w 

dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, mając przy tym na uwadze 

obecny rozwój unijnych programów kosmicznych podwójnego zastosowania oraz” 

część trzecia „konieczność dalszego rozwijania unijnych cywilnych programów kosmicznych, 

które będą służyć zarówno celom cywilnym, jak i celom w zakresie bezpieczeństwa 

i obrony;” 

 
ust. 15 

część pierwsza „wzywa Komisję Europejską do przedstawienia wyników ustanowionych 

europejskich ram współpracy na rzecz badań nad bezpieczeństwem i obronnością 

dotyczących przestrzeni kosmicznej i zwraca się o zalecenia dotyczące ich dalszego 

rozwoju; zwraca się do Komisji o wyjaśnienie, w jaki sposób cywilno-wojskowe 

badania w ramach programu „Horyzont 2020” przysłużyły się w zakresie” 

część druga „wdrażania zdolności do działania w przestrzeni kosmicznej w ramach wspólnej 

polityki bezpieczeństwa i obrony;” 

 
ust. 27 

część pierwsza „odnotowuje znaczenie usługi publicznej o regulowanym dostępie Galileo dla 

nawigacji i naprowadzania systemów wojskowych;” 

część druga „wzywa wysoką przedstawiciel i państwa członkowskie UE do zwiększenia 

wysiłków zmierzających do ewentualnego przeglądu układu o przestrzeni 

kosmicznej z 1967 r. lub do zapoczątkowania nowych ram regulacyjnych, 

uwzględniających postęp technologiczny od lat 60. XX w. i mających na celu 

zapobieganie wyścigowi zbrojeń w przestrzeni kosmicznej;” 

 
ust. 32 

część pierwsza „zwraca uwagę, że należy udoskonalić proces rozpowszechniania wśród 

użytkowników informacji nadawanych z satelitów, m.in. dzięki budowie niezbędnej 

infrastruktury technologicznej;” 

część druga „zwraca uwagę na fakt, o którym wspomina się w komunikacie Komisji, że 60 % 

komponentów elektronicznych znajdujących się na pokładzie europejskich satelitów 

importuje się obecnie ze Stanów Zjednoczonych; wzywa w tym kontekście do 

podjęcia inicjatywy dotyczącej sposobu ochrony danych wrażliwych i danych 

osobowych;” 
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ust. 49 

część pierwsza „podkreśla potrzebę lepszej koordynacji zdolności UE do działania w przestrzeni 

kosmicznej poprzez rozwijanie niezbędnej architektury i procedur systemu, aby 

zapewnić proporcjonalny poziom bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa danych;” 

część druga „zwraca się do Komisji, by przygotowała i promowała model zarządzania dla 

każdego systemu zapewniającego usługi związane z bezpieczeństwem i obroną; 

uważa, że aby świadczyć użytkownikom końcowym zintegrowane usługi, unijnymi 

zdolnościami do działania w przestrzeni kosmicznej w zakresie bezpieczeństwa i 

obrony powinien zarządzać specjalny ośrodek koordynacji usług operacyjnych 

(ośrodek dowodzenia i kontroli, o którym mowa w programie prac „Horyzont 2020” 

na okres 2014–2015); uważa, że ze względu na oszczędność kosztową powinien on 

w miarę możliwości zostać włączony do jednego z istniejących organów UE, jak 

Agencja Europejskiego GNSS, Centrum Satelitarne Unii Europejskiej czy 

Europejska Agencja Obrony, z uwzględnieniem zdolności już oferowanych przez te 

agencje;” 

 
ust. 53 

część pierwsza „jest zdania, że unijna biała księga w sprawie bezpieczeństwa i obrony mogłaby być 

właściwym narzędziem służącym do nadania kształtu przyszłemu zaangażowaniu 

UE w zdolność działania w przestrzeni kosmicznej i usługi kosmiczne do celów 

bezpieczeństwa i obrony; wzywa wysoką przedstawiciel/ wiceprzewodniczącą do 

przeprowadzenia debaty dotyczącej określenia poziomu ambicji UE w dziedzinach 

zdolności do działania w przestrzeni kosmicznej oraz bezpieczeństwa i obrony, które 

mają ze sobą części wspólne; uważa, że mogłoby to również umożliwić spójny 

rozwój wszystkich rodzajów zdolności dotyczących utrzymywania pokoju, 

zapobiegania konfliktom i wzmacniania bezpieczeństwa międzynarodowego 

zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych; wzywa Komisję, by w 

przyszłym europejskim planie działania w sektorze obrony przedstawiła swoje plany 

dotyczące działań w przestrzeni kosmicznej na rzecz bezpieczeństwa i obrony;” 

część druga „uznaje jednocześnie korzyści płynące z międzynarodowej współpracy z 

niezawodnymi partnerami UE w zakresie bezpieczeństwa w dziedzinie przestrzeni 

kosmicznej;” 

 
motyw A 

część pierwsza „mając na uwadze coraz bardziej niebezpieczną i będącą źródłem coraz większych 

wyzwań pod względem bezpieczeństwa sytuację wewnątrz Unii i poza nią, 

charakteryzującą się atakami terrorystycznymi i masowymi zabójstwami, która 

dotyczy wszystkich państw członkowskich i na którą państwa członkowskie muszą 

reagować, przyjmując wspólną strategię i skoordynowane podejście;” 

część druga „mając na uwadze, że te wyzwania w dziedzinie bezpieczeństwa wymagają 

wzmocnienia unijnego bezpieczeństwa poprzez ciągły rozwój i wsparcie Wspólnej 

Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE, tak aby stała się ona bardziej skutecznym 

instrumentem polityki i rzeczywistą gwarancją bezpieczeństwa obywateli UE oraz 

propagowania i ochrony europejskich norm, interesów i wartości zapisanych w art. 

21 TUE;” 
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Verts/ALE, ECR: 

ust. 2 

część pierwsza „uważa, że konieczne jest dalsze wdrażanie WPBiO;” 

część druga „potwierdza konieczność zwiększenia skuteczności, wyeksponowania i 

oddziaływania WPBiO; potwierdza znaczenie i wartość dodaną polityki kosmicznej 

dla WPBiO; uważa, że należy uwzględnić przestrzeń kosmiczną w przyszłych 

strategiach politycznych Unii (np. bezpieczeństwo wewnętrzne, transport, 

przestrzeń, energia, badania naukowe) oraz w dalszym ciągu wzmacniać i 

wykorzystywać synergię z przestrzenią kosmiczną;” 

część trzecia „podkreśla, że niezwykle istotne jest wykorzystanie zdolności do działania w 

przestrzeni kosmicznej w walce z terroryzmem i organizacjami terrorystycznymi 

poprzez zdolność do lokalizowania i monitorowania ich obozów szkoleniowych;” 

 
ust. 14 

część pierwsza „podkreśla, że współpraca między Komisją, Europejską Służbą Działań 

Zewnętrznych, Agencją Europejskiego GNSS, Europejską Agencją Obrony, 

Europejską Agencją Kosmiczną i państwami członkowskimi ma podstawowe 

znaczenie dla poprawy europejskich zdolności działania w przestrzeni kosmicznej i 

usług kosmicznych;” 

część druga „uważa, że Unia, a mianowicie wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka 

przedstawiciel, powinna koordynować, ułatwiać i wspierać taką współpracę w 

obszarze bezpieczeństwa i obrony przestrzeni kosmicznej za pośrednictwem 

specjalnego ośrodka koordynacji operacyjnej;” 

część trzecia „wyraża przekonanie, iż Europejska Agencja Kosmiczna powinna odgrywać 

znaczącą rolę w określaniu i realizacji jednolitej europejskiej polityki przestrzeni 

kosmicznej, która obejmuje również politykę bezpieczeństwa i obrony;” 

 
ust. 21 

część pierwsza „uznaje, że współpraca UE–USA w dziedzinie przyszłych zdolności działania w 

przestrzeni kosmicznej i usług kosmicznych do celów bezpieczeństwa i obrony 

byłaby korzystna dla obu stron; uznaje, że współpraca UE–USA jest skuteczniejsza i 

bardziej uzupełniająca się, kiedy obie strony są na tym samym poziomie pod 

względem zaawansowania technologicznego i zdolności; wzywa Komisję do 

zidentyfikowania wszelkich potencjalnych luk technologicznych i ich 

zlikwidowania; odnotowuje przedsięwzięte prace dotyczące trzeciej amerykańskiej 

strategii offsetowej;” z wyjątkiem słów „uznaje, że współpraca UE–USA jest 

skuteczniejsza i bardziej uzupełniająca się, kiedy obie strony są na tym samym 

poziomie pod względem zaawansowania technologicznego i zdolności; wzywa 

Komisję do zidentyfikowania wszelkich potencjalnych luk technologicznych i ich 

zlikwidowania;” 

część druga „uznaje, że współpraca UE–USA jest skuteczniejsza i bardziej uzupełniająca się, 

kiedy obie strony są na tym samym poziomie pod względem zaawansowania 

technologicznego i zdolności; wzywa Komisję do zidentyfikowania wszelkich 

potencjalnych luk technologicznych i ich zlikwidowania;” 

część trzecia „wzywa Unię do wzięcia pod uwagę tych działań przy opracowywaniu własnej 

globalnej strategii w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz do 

uwzględnienia w tej strategii zdolności działania w przestrzeni kosmicznej do celów 

bezpieczeństwa i obrony;” 

część czwarta „uważa, że w stosownych przypadkach można by powoływać się na nawiązane 

wcześniej stosunki dwustronne między państwami członkowskimi a USA; zwraca 

się do wysokiej przedstawiciel/ wiceprzewodniczącej o omówienie z ministrami 

obrony strategicznego podejścia, które należy przyjąć, oraz o informowanie 

Parlamentu o przebiegu tej debaty;” 
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motyw G 

część pierwsza „mając na uwadze, że polityka kosmiczna jest istotnym” 

część druga „elementem autonomii strategicznej, którą UE musi rozwijać” z wyjątkiem słów 

„autonomii strategicznej, którą” 

część trzecia „autonomii strategicznej, którą” 

część czwarta „w celu zachowania newralgicznych zdolności technologicznych i przemysłowych 

oraz niezależnych zdolności przeprowadzania oceny;” 
 

 

16. Wprowadzanie na rynek produktów przemysłu kosmicznego 

Projekt rezolucji: B8-0739/2016 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-0739/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

Głosowanie: rezolucja (całość 

tekstu) 

 +  

 

 

17. Sytuacja w Wenezueli 

Projekty rezolucji: B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-
0728/2016, B8-0729/2016 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0700/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

Po ust. 1 4 GUE/NGL gi - 172, 485, 11 

5 GUE/NGL gi - 100, 512, 53 

6 GUE/NGL gi - 161, 483, 19 

7 GUE/NGL gi - 145, 482, 37 

Ust. 2 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 507, 86, 77 

Po ust. 2 8 GUE/NGL gi - 135, 507, 26 

9 GUE/NGL gi - 140, 494, 34 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Po ust. 5 10= 

11= 

EFDD,  

Verts/ALE 

gi - 175, 481, 13 

Ust. 6 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 518, 62, 89 

Ust. 9 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 562, 56, 47 

Ust. 10 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 522, 79, 65 

Ust. 14 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 567, 80, 24 

Motyw A ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 516, 73, 78 

Po motywie B 1 GUE/NGL gi - 92, 499, 76 

Motyw C ust. pierwotny 

tekst 

gi + 499, 126, 41 

Po motywie C 2 GUE/NGL gi - 139, 504, 26 

Motyw D ust. pierwotny 

tekst 

gi + 507, 81, 78 

Po motywie D 3 GUE/NGL gi - 131, 508, 28 

Motyw E ust. pierwotny 

tekst 

gi + 516, 133, 20 

Motyw F ust. pierwotny 

tekst 

gi + 573, 65, 29 

Motyw I ust. pierwotny 

tekst 

gi + 504, 64, 97 

Motyw K ust. pierwotny 

tekst 

gi + 510, 134, 23 

Motyw M ust. pierwotny 

tekst 

gi + 584, 57, 26 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 501, 94, 73 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0700/2016  PPE gi ↓  

B8-0723/2016  Verts/ALE gi ↓  

B8-0724/2016  ECR gi ↓  

B8-0725/2016  EFDD gi ↓  

B8-0726/2016  GUE/NGL gi ↓  

B8-0728/2016  ALDE gi ↓  

B8-0729/2016  S&D gi ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

PPE: poprawki 1–11, głosowanie końcowe RC-B8-0700/2016, głosowanie końcowe B8-

0700/2016, głosowanie końcowe B8-0723/2016, głosowanie końcowe B8-

0724/2016, głosowanie końcowe B8-0725/2016, głosowanie końcowe B8-

0726/2016, głosowanie końcowe B8-0728/2016 i głosowanie końcowe B8-

0729/2016 

S&D: głosowanie końcowe RC-B8-0700/2016 

Verts/ALE: poprawka 10=11 

GUE/NGL: poprawki 1–9, ust. 2, 6, 9, 10, 14, motywy A (część druga), C, D, E, F, I, K, M 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

GUE/NGL: 

motyw A 

część pierwsza „mając na uwadze, że koalicja wenezuelskich partii opozycyjnych MUD zdobyła 

112 miejsc w liczącym sobie 167 miejsc Zgromadzeniu Narodowym, co stanowi 

większość dwóch trzecich miejsc, w stosunku do 55 miejsc, które zdobyła PSUV;” 

część druga „mając na uwadze, że sąd najwyższy uniemożliwił następnie czterem nowo 

wybranym przedstawicielom Zgromadzenia Narodowego (przy czym trzech z nich 

to przedstawiciele MUD) objęcie urzędu, co pozbawiło opozycję większości dwóch 

trzecich miejsc;” 
 

Różne 

Projekt rezolucji B8-0729/2016 podpisała również Inés Ayala Sender (grupa S&D). 
 

 

18. Substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego: sytuacja po 

orzeczeniu Trybunału z dnia 16 grudnia 2015 r. 

Projekty rezolucji: B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016, B8-
0738/2016  

Przedmiot Popr. 

nr 

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

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0733/2016  

(PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

Ust. 1 10 ECR gi - 72, 400, 192 

Po ust. 1 13 ENF gi - 77, 524, 58 

Ust. 3 11 ECR  -  

Ust. 4 12 ECR gi - 78, 403, 185 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 613, 36, 16 

2/gi + 395, 66, 198 

Po ust. 4 14 ENF gi - 85, 547, 31 

Po umocowaniu 7 1 ECR ge - 69, 395, 199 

Motyw D 2 ECR  -  

Motyw G 3 ECR  -  

Motyw H 4 ECR gi - 74, 410, 183 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 624, 19, 22 

2/gi + 405, 67, 194 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Motyw I 5 ECR gi - 50, 426, 185 

Motyw J 6 ECR  -  

Motyw M 7 ECR  -  

Motyw N 8 ECR gi - 47, 403, 213 

Motyw P 9 ECR gi - 67, 404, 194 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 593, 57, 19 

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0733/2016  S&D, 

Verts/ALE 

 ↓  

B8-0734/2016  ENF  ↓  

B8-0735/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0736/2016  EFDD  ↓  

B8-0737/2016  PPE, ECR  ↓  

B8-0738/2016  ALDE  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ENF: poprawki 13, 14, 4 

ECR: poprawki 4, 12, ust. 14, motyw H 

Verts/ALE: poprawki 5, 8, 9, 10, głosowanie końcowe 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ECR: 

ust. 4 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „oparte na zagrożeniach” 

część druga te słowa 

 
motyw H 

pierwsza część cały tekst z wyjątkiem słów „oparte na zagrożeniach” 

część druga te słowa 
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19. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zezwolenie na zmodyfikowaną 

genetycznie kukurydzę Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 

Projekt rezolucji: B8-0732/2016 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-0732/2016 (komisja ENVI) 

Głosowanie: rezolucja (całość 

tekstu) 

gi + 426, 202, 33 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

Verts/ALE, ENF: głosowanie końcowe 
 

 

20. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: wprowadzenie do obrotu 

zmodyfikowanego genetycznie goździka (Dianthus caryophyllus L., linia SHD-

27531-4) 

Projekt rezolucji: B8-0731/2016 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-0731/2016 (komisja ENVI) 

Głosowanie: rezolucja (całość 

tekstu) 

gi + 430, 188, 33 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

Verts/ALE, ENF: głosowanie końcowe 

 


