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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
1/20 niski próg (1/20 posłów)
1/10 średni próg (1/10 posłów)
1/5 wysoki próg (1/5 posłów)
taj głosowanie tajne
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1. Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) ***I

Sprawozdanie: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie gi + 516, 23, 17

Różne
Z przyczyn proceduralnych w końcowym akcie dodano następujący motyw:
„Z uwagi na pilną potrzebę spowodowaną wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii, należy 
przewidzieć wyjątek od terminu ośmiu tygodni, o którym mowa w art. 4 Protokołu nr 1 w sprawie 
roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej, 
do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Europejską 
Wspólnotę Energii Atomowej.”

2. Upoważnienia dla unijnych statków rybackich do połowów na wodach 
Zjednoczonego Królestwa oraz operacje połowowe prowadzone przez statki 
rybackie Zjednoczonego Królestwa na wodach Unii ***I

Sprawozdanie: Chris Davies (A9-0014/2019)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie gi + 574, 24, 2

Różne
Z przyczyn proceduralnych w końcowym akcie dodano następujący motyw:
„Z uwagi na pilną potrzebę spowodowaną wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii, należy 
przewidzieć wyjątek od terminu ośmiu tygodni, o którym mowa w art. 4 Protokołu nr 1 w sprawie 
roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej, 
do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Europejską 
Wspólnotę Energii Atomowej.”

3. Wykonanie i finansowanie budżetu ogólnego Unii w 2020 r. w związku 
z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE ***

Zalecenie: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Głosowanie: procedura 
zgody

gi + 543, 30, 46
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4. Okresy stosowania rozporządzenia (UE) 2019/501 i rozporządzenia (UE) 2019/502 
***I

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 - 2019/0179(COD))

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Głosowanie: wniosek 
Komisji

gi + 618, 0, 6

Różne
Z przyczyn proceduralnych w końcowym akcie dodano następujący motyw:
„Z uwagi na pilną potrzebę spowodowaną wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii, należy 
przewidzieć wyjątek od terminu ośmiu tygodni, o którym mowa w art. 4 Protokołu nr 1 w sprawie 
roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej, 
do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Europejską 
Wspólnotę Energii Atomowej.”


