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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. Wspólne zasady przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych 
Wspólnoty ***I

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2020)0111 – C9-0082/2020 – 2020/0042(COD))

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Art. 1 pkt 1 
rozporządzenie 

(EWG) nr 95/93 art. 
10a

1 PPE, S&D, 
Renew, ID, 
Verts/ALE, 

ECR, 
GUE/NGL

gi + 689, 1, 2

Wniosek Komisji gi + 686, 0, 2

2. Szczególne środki w celu uruchomienia inwestycji w systemach ochrony zdrowia 
państw członkowskich i innych sektorach ich gospodarek w odpowiedzi na 
wystąpienie epidemii COVID-19 [Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na 
koronawirusa] ***I

Wniosek dotyczący rozporządzenia ((COM(2020)0113 – C9-0083/2020 – 2020/0043(COD))

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Art. 1 pkt 1 
rozporządzenie (UE) 
nr 1301/2013 art. 3 

ust. 1 akapit 3

2 ID gi - 82, 597, 11

Art. 3 przed pkt 1 
rozporządzenie (UE) 
nr 508/2014 art. 25 

ust. 3, art. 33

3 + 4 ID gi - 75, 594, 21

Motyw 6 1 ID gi - 97, 590, 1

Wniosek Komisji gi + 683, 1, 4
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3. Pomoc finansowa zapewniana państwom członkowskim i państwom prowadzącym 
negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii, które odczuły znaczące skutki 
poważnego stanu zagrożenia zdrowia publicznego ***I

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2020)0114 – C9-0084/2020 – 2020/0044(COD))

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Po motywie 3 1 ID gi - 106, 578, 4

Wniosek Komisji gi + 671, 3, 14


