
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. Media wspólnotowe w Europie

Spraw.: Karin RESETARITS (A6-0263/2008)

Temat gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie gi + 471, 42, 8

Wnioski o głosowanie imienne

PPE-DE: głosowanie końcowe
IND/DEM: głosowanie końcowe

2. Podatek od wartości dodanej w odniesieniu do opodatkowania usług ubez-
pieczeniowych i finansowych *

Spraw.: Joseph MUSCAT (A6-0344/2008)

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

Poprawki komisji przedmiotowo właś-
ciwej — głosowanie łączne

1-28 komisja +

Głosowanie: projekt z poprawkami +

Głosowanie: rezolucja legislacyjna gi + 493, 90, 10
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Wnioski o głosowanie imienne

PSE: głosowanie końcowe

3. Debata roczna w sprawie postępów w przestrzeni wolności, bezpieczeń-
stwa i sprawiedliwości (art. 2 i 39 TUE)

Projekt rezolucji: B6-0425/2008

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

Projekt rezolucji B6-0425/2008
(komisja LIBE)

ust. 2 tiret 15 ust. tekst oryginału go +

ust. 2 tiret 16 ust. tekst oryginału go +

ust. 2 tiret 19 podpunkt 2 ust. tekst oryginału go +

ust. 2 tiret 19 podpunkt 6 1 PPE-DE gi + 268, 243, 9

ust. 3 ust. tekst oryginału gp

1 +

2 +

Punkt B preambuły ust. tekst oryginału go +

Punkt C preambuły ust. tekst oryginału go +

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 488, 88, 19

Wnioski o głosowanie imienne

IND/DEM: głosowanie końcowe
PSE: popr. 1, głosowanie końcowe

Wniosek o głosowanie odrębne

GUE/NGL: ust. 2 — tiret 15, 16; ust. 2 — tiret 19 — podpunkt 2; pp B, C

Wnioski o głosowanie podzielone

GUE/NGL

ust. 3
pierwsza część: całość tekstu z wyjątkiem słów „do działania w duchu traktatu z Lizbony”
druga część: te słowa

4. Koncentracja i pluralizm mediów w Unii Europejskiej

Spraw.: Marianne MIKKO (A6-0303/2008)

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

AWPR 5 PSE, ALDE, Verts/ALE gi + 307, 262, 28

APR 1 PSE, ALDE �
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