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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. Protokół do Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między UE a Mongolią 

(przystąpienie Chorwacji) *** 

Zalecenie: Helmut Scholz (A8-0074/2017) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: 

wyrażenie zgody 

gi + 585, 52, 15 

 

 

 

2. Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między UE a Bośnią i Hercegowiną 

(przystąpienie Chorwacji) *** 

Zalecenie: Cristian Dan Preda (A8-0169/2017) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: 

wyrażenie zgody 

gi + 592, 54, 21 

 

 

 

3. Umowa między UE a Norwegią w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących 

instrumentu wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz *** 

Zalecenie: Tomáš Zdechovský (A8-0174/2017) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: 

wyrażenie zgody 

gi + 561, 33, 77 

 

 

 

4. Przystąpienie UE do Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Bawełny 

(ICAC) *** 

Zalecenie: Fernando Ruas (A8-0187/2017) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: 

wyrażenie zgody 

gi + 617, 57, 5 
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5. Plan działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020 

Sprawozdanie: Sabine Verheyen (A8-0178/2017) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 570, 70, 36 

 

 

6. Sprawozdanie roczne za rok 2015 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – 

zwalczanie nadużyć finansowych 

Sprawozdanie: Julia Pitera (A8-0159/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 6 5 S&D  +  

Ust. 20 10 S&D ge - 290, 355, 33 

Po ust. 20 11 S&D ge + 373, 246, 58 

Ust. 25 12 S&D ge + 330, 323, 23 

Ust. 35 6 S&D  +  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 ↓  

2 ↓  

Po ust. 50 3 EFDD  -  

Ust. 51 13 S&D ge + 361, 286, 25 

Po ust. 53 4 EFDD  +  

Ust. 56 14 S&D ge - 240, 404, 33 

Ust. 69 7 S&D  +  

Ust. 71 15 S&D  -  

Ust. 72 1 Verts/ALE  +  

Po ust. 72 2 Verts/ALE  +  

Ust. 85 8 S&D ge - 299, 355, 24 

Po motywie F 9 S&D ge + 371, 279, 27 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 553, 67, 56 

 

Wnioski o głosowanie podzielone 

S&D: 

Ust. 35 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „o najwyższej liczbie zgłoszonych nieprawidłowości – 

Rumunii, Włoch, Hiszpanii, Polski, Węgier, Portugalii i Litwy –” 

część druga te słowa 
 

 

7. Efektywne gospodarowanie zasobami: ograniczenie marnotrawienia i zwiększenie 

bezpieczeństwa żywności 

Sprawozdanie: Biljana Borzan (A8-0175/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 36 2 ponad 76 

posłów 

 +  

Ust. 65 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 75 3 ponad 76 

posłów 

ge - 230, 435, 5 

Ust. 79 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 115 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 117 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge - 321, 333, 16 

Ust. 119 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw AI 1 ponad 76 

posłów 

 +  

Motyw D ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  



P8_PV(2017)05-16(VOT)_PL.docx 5 PE 604.991 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2/ge + 372, 295, 8 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 623, 33, 20 

 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ponad 76 posłów ust. 65, 79, 115, 117 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ponad 76 posłów 

motyw D 

część pierwsza „mając na uwadze, że zgodnie z przeprowadzonymi niedawno badaniami na każdy 

jeden wyprodukowany kilogram żywności emituje się do atmosfery średnio 4,5 kg 

CO2, że w Europie około 89 mln ton zmarnowanej żywności jest źródłem 170 mln 

ton CO2 rocznie, przy czym udział w tej wartości przedstawia się następująco: 

przemysł spożywczy (59 mln ton CO2 rocznie), spożycie w gospodarstwach 

domowych (78 mln ton CO2 rocznie), inne (33 mln ton CO2 rocznie); że produkcja 

30 % żywności, która nie zostaje skonsumowana, powoduje zwiększenie o 50 % 

zużycia zasobów wodnych do celów nawadniania” 

część druga „oraz że aby wyprodukować jeden kilogram wołowiny zużywa się od 5 do 10 ton 

wody;” 

 
ust. 119 

część pierwsza „wyraża nadzieję, że obowiązek wyładunku w WPRyb, który obecnie jest stopniowo 

wdrażany, doprowadzi do bardziej selektywnych narzędzi i metod połowowych, a 

ostatecznie do mniejszych odrzutów ryb w morzu;” 

część druga „odnotowuje jednak, że obowiązek wyładunku nie ma zastosowania do wszystkich 

ryb, a zatem konieczne są kolejne środki;” 
 

 

8. Ocena zewnętrznych aspektów wyników i zarządzania w zakresie ceł jako 

narzędzie służące ułatwieniu handlu i zwalczaniu nielegalnego handlu 

Sprawozdanie: Tiziana Beghin (A8-0162/2017) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: rezolucja 

(całość tekstu) 

gi + 468, 89, 82 

 


