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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. Wynik referendum w Zjednoczonym Królestwie 

Projekty rezolucji: B8-0838/2016, B8-0839/2016, B8-0840/2016, B8-0841/2016 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-0838/2016  

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

Ust. 1 17 PPE ge - 295, 326, 27 

14 GUE/NGL  -  

27 Verts/ALE ge + 324, 258, 79 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi ↓  

2 ↓  

3 ↓  

Po ust. 1 15 GUE/NGL gi - 240, 369, 55 

Ust. 2 4 ENF gi - 73, 531, 53 

28 Verts/ALE gp   

1 -  

2 -  

18 PPE ge - 305, 328, 27 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3/gi + 469, 129, 67 

Ust. 3 19 PPE  +  

29 Verts/ALE  w  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi ↓  

2/gi ↓  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 4 5 ENF  -  

ust. pierwotny 

tekst 

gi + 605, 33, 32 

Ust. 5 6 ENF  -  

30 Verts/ALE  -  

20 PPE  +  

26 GUE/NGL  ↓  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 ↓  

2 ↓  

Po ust. 5 7 ENF  -  

Ust. 7 11 EFDD  -  

ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Po ust. 7 21 PPE  -  

Ust. 9 8 ENF  -  

12 EFDD  -  

31 Verts/ALE  -  

ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Po ust. 9 23 PPE ge - 281, 311, 74 

Ust. 10 24 PPE  -  

ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 352, 263, 47 

Ust. 11 32 Verts/ALE  -  

ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 332, 295, 41 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 12 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge - 265, 375, 30 

Po ust. 12 16 GUE/NGL  -  

Ust. 13 33S Verts/ALE  -  

9 ENF  -  

13 EFDD  -  

25 PPE  +  

Ust. 14 10 ENF gi - 108, 480, 72 

1= 

3= 

ALDE  

S&D 

ge - 248, 364, 60 

34 Verts/ALE ge + 372, 255, 39 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 395, 200, 71 

Projekt rezolucji B8-0839/2016  (ENF) 

Ust. 2 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 ↓  

2 ↓  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi ↓  

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0840/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0841/2016  ECR  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ENF: B8-0838/2016: poprawki 4, 10, ust. 2 (część trzecia), głosowanie końcowe; B8-

0839/2016: głosowanie końcowe 

GUE/NGL: B8-0838/2016: poprawka 15 

EFDD: B8-0838/2016: ust. 3, 4, głosowanie końcowe; B8-839/2016: ust. 1 (część pierwsza) 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ENF: ust. 7, 9, 10, 11, 12 

PPE: ust. 10, 11, 12 
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Wnioski o głosowanie podzielone 

B8-0838/2016   
Verts/ALE: 

poprawka 28 

część pierwsza „podkreśla, że jest to dla UE krytyczny moment: interesy i oczekiwania obywateli 

Unii muszą ponownie znaleźć się w centrum debaty; należy reaktywować projekt 

europejski, ustanawiając globalną strategię mającą na celu przeciwdziałanie 

kryzysom gospodarczym i narastającym nierównościom i wprowadzając konieczne 

zmiany w demokratycznych rządach instytucji europejskich;” 

część druga „podkreśla, że konieczne są wzmożone wysiłki w celu umożliwienia obywatelom 

angażowania się w proces wcielania w życie takiej reaktywacji;” 

 
ENF: 

ust. 2 

część pierwsza „podkreśla, że jest to dla UE krytyczny moment: interesy i oczekiwania obywateli 

Unii muszą ponownie znaleźć się w centrum debaty;” z wyjątkiem słowa „Unii” 

część druga to słowo 

część trzecia „należy teraz reaktywować projekt europejski;” 

 
PPE: 

ust. 5 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słowa „niezwłocznie” 

część druga to słowo 

 
ENF, PPE, EFDD: 

ust. 1 

część pierwsza „przyjmuje do wiadomości wyrażone przez obywateli brytyjskich pragnienie 

wystąpienia z UE; wskazuje, że wolę obywateli należy całkowicie i w pełni 

uszanować,” 

część druga „rozpoczynając od natychmiastowego zastosowania art. 50 Traktatu o Unii 

Europejskiej (TUE);” z wyjątkiem słowa „natychmiastowego” 

część trzecia „natychmiastowego” 

 
ENF, PPE: 

ust. 3 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „szybkie i” 

część druga te słowa 

  

B8-0839/2016 
ENF: 

ust. 2 

część pierwsza „apeluje do premiera Wielkiej Brytanii, aby uszanował wynik referendum i 

uruchomił procedurę przewidzianą w art. 50 TUE” 

część druga „w celu jak najszybszego uspokojenia rynku;” 

 
  
 

Różne 

Poprawki 2 i 22 zostały wycofane. 

 


