
ZAŁĄCZNIK I

WYNIKI GŁOSOWANIA

Skróty i symbole

+ przyjęto

- odrzucono

� bezprzedmiotowe

w wycofano

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

pp punkt preambuły

pr projekt rezolucji

wpr wspólny projekt rezolucji

taj głosowanie tajne

1. Jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich *

Spraw.: Carlos COELHO (A6-0211/2007)

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie +

2. Bezpieczne składowanie i zakaz wywozu rtęci metalicznej ***I

Spraw.: Dimitrios PAPADIMOULIS (A6-0227/2007)

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

Poprawki komisji przedmiotowo właś-
ciwej — głosowanie łączne

1-5
7-11
13-19
24
28
30
32

34-35
37-39

komisja +
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Temat Popr. nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

Poprawki komisji przedmiotowo właś-
ciwej — głosowanie odrębne

6 komisja gp

1 +

2 +

12 komisja gp

1/ge + 338, 332, 9

2 -

23 komisja gp

1 +

2 +

26 komisja gp

1 +

2/ge + 335, 329, 9

27 komisja gi - 318, 351, 7

36 komisja gp

1 +

2 +

art. 1 43 Verts/ALE gi - 201, 455, 24

20 komisja gi + 402, 266, 21

art. 1 po ust. 1 21 komisja gi - 239, 448, 6

50 PSE ge + 406, 275, 7

Po art. 1 44 Verts/ALE -

22 komisja +

Po art. 2 45 Verts/ALE gi - 132, 542, 21

art. 3 ust. 1 46 Verts/ALE gi - 271, 399, 22

25 komisja gp

1 +

2/gi + 354, 331, 8

40 PPE-DE R

41 PPE-DE gi + 366, 281, 48

Po art. 4 47 Verts/ALE gp/gi

1 + 389, 298, 7

2 - 152, 530, 10

29 komisja �

art. 5 48 Verts/ALE gp

1/ge - 237, 431, 22

2 -

31 komisja +

12.6.2008 PL C 146 E/135Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Środa, 20 czerwca 2007 r.



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

art. 6 ust. 3 49 Verts/ALE -

33 komisja +

Po pp 7 42 Verts/ALE -

Głosowanie: projekt z poprawkami gi + 668, 18, 11

Głosowanie: rezolucja legislacyjna gi + 673, 14, 9

Wnioski o głosowanie imienne

Verts/ALE: popr. 41, 43, 45, 46 i 47
PPE-DE: popr. 20
GUE/NGL: popr. 21, 25, druga część, 27, projekt z poprawkami oraz głosowanie końcowe

Wnioski o głosowanie odrębne

ALDE: popr. 12, 27

Wnioski o głosowanie podzielone

ALDE, PSE

popr. 48
pierwsza część: całość tekstu z wyjątkiem słów „w celu zapewnienia … zestalania rtęci metalicznej”
druga część: te słowa

Verts/ALE

popr. 6
pierwsza część: „Parlament Europejski … działalności gospodarczej”
druga część: „Ponadto … rtęci metalicznej'”

popr. 12
pierwsza część: całość tekstu z wyjątkiem skreślenia „należy uzupełnić o szczegółowe wymagania, przy czym
ocena ta”
druga część: to skreślenie

popr. 36
pierwsza część: „Komisja oceni … niniejszego rozporządzenia” (ust. 1 i 2)
druga część: „Sześć miesięcy przed … gospodarczego i społecznego” (ust. 2a)

ALDE

popr. 23
pierwsza część: całość tekstu z wyjątkiem słowa „ostatecznie”
druga część: to słowo

popr. 25
pierwsza część: całość tekstu z wyjątkiem słowa „tymczasowego” (w ust. 1 pkt. a)
druga część: to słowo

popr. 26
pierwsza część: całość tekstu z wyjątkiem słów „oraz przeznaczonej do tymczasowego składowania”
druga część: te słowa

popr. 47
pierwsza część: „W trakcie tymczasowego składowania … rtęci przekazanej do tymczasowego składowania”
druga część: „W przypadku przekazywania … spoczywa na państwach członkowskich”
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