
ZAŁĄCZNIK I

WYNIKI GŁOSOWANIA

Skróty i symbole

+ przyjęto

- odrzucono

) bezprzedmiotowe

w w

gi (…, …, …) głosowanie imienne (za, przeciw, wstrzymujących się)

ge (…, …, …) głosowanie elektroniczne (za, przeciw, wstrzymujących się)

gp głosowanie podzielone

go głosowanie odrębne

popr. poprawka

pk poprawka kompromisowa

oc odpowiednia część

s poprawka skreślająca

= poprawki identyczne

ust. ustęp

art. artykuł

pu punkt uzasadnienia

pr projekt rezolucji

wpr wspólny projekt rezolucji

taj głosowanie tajne

1. Porozumienie w sprawie Międzynarodowego Programu Ochrony Delfinów *

Spraw.: Duarte FREITAS (A6-0157/2005)

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge — uwagi

jedno głosowanie gi + 473, 6, 11
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Wnioski o głosowanie imienne

PPE-DE: głosowanie końcowe

2. Wzmacnianie konkurencyjności europejskiej

Spraw.: Dominique VLASTO (A6-0148/2005)

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge — uwagi

jedno głosowanie gi + 472, 38, 47

Wnioski o głosowanie imienne

PPE-DE: głosowanie końcowe

3. Wzmocnienie nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji
polityk gospodarczych **I

Spraw.: Othmar KARAS (A6-0168/2005)

Temat Popr. nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge — uwagi

Poprawki komisji przedmiotowo
właściwych — głosowanie

łączne

4
6-9

komisja ge + 297, 262, 12

Poprawki komisji przedmiotowo
właściwych — głosowanie

odrębne

1 komisja go +

2 komisja go +

3 komisja go +

5 komisja go +

głosowanie: projekt z poprawkami gi + 311, 114, 169

głosowanie: rezolucja legislacyjna gi + 311, 115, 175

Wnioski o głosowanie odrębne

PSE: popr. 1, 2 + 5

Verts/ALE : popr. 1, 2 +3

Wnioski o głosowanie imienne

PSE : głosowanie końcowe

Verts/ALE : projekt z poprawkami + głosowanie końcowe

4. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w olejach — wypełniaczach i
oponach ***I

Spraw.: Adamos ADAMOU (A6-0104/2005)

Temat Popr. nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge — uwagi

Głosowanie łączne 1
— kompromis

1
8-11

komisja
PPE-DE, PSE, ALDE, GUE/NGL +

IND/DEM

+

Głosowanie łączne 2 2-7 komisja )

głosowanie: projekt z poprawkami +

głosowanie: rezolucja legislacyjna +

Poprawki nr 12-15 zostały anulowane.
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