
Temat POP nr Autor GI, itd. Głosowanie GI/GE. — uwagi

Projekt rezolucji legislacyjnej

po odniesieniu 1 20 PPE-DE +

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) GI + 471, 118, 6

Wnioski o głosowanie odrębne

PPE-DE: pop. 4 i 19

Wnioski o głosowanie imienne

Verts/ALE: głosowanie końcowe
GUE/NGL: głosowanie końcowe
PPE-DE: głosowanie końcowe

6. Ukraina

Projekty rezolucji: B6-0195/2004, B6-0196/2004, B6-0199/2004, B6-0200/2004, B6-0201/2004 i
B6-0202/2004

Temat POP nr Autor GI, itd. Głosowanie GI/GE. — uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC6-0195/2004(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL i UEN)

punkt uzasad. M PPE-DE + Poprawka ustna

po ust. 4 Staniszewska + Poprawka ustna

§ 7 tekst oryginału go +

§ 10 tekst oryginału gp

1 +

2 +

3/GE. - 269, 308, 11

§ 11 Jałowiecki + Poprawka ustna

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0195/2004 GUE/NGL �

B6-0196/2004 UEN �

B6-0199/2004 Verts/ALE �

B6-0200/2004 ALDE �

B6-0201/2004 PSE �

B6-0202/2004 PPE-DE �

Wnioski o głosowanie odrębne

ALDE: § 7
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Wnioski o głosowanie podzielone

GUE/NGL:

§ 10
pierwsza część: „Wierzy, że stosunki z Ukrainą…prosperującej gospodarki rynkowej”
druga część: „oraz zapewnieniu temu krajowi należnego mu miejsca we wspólnocie narodów demokratycz-
nych”
trzecia część: „euroatlantyckiej”

Różne

Inese VAIDERE podpisała także wspólny projekt rezolucji z ramienia grupy UEN

Armin LASCHET zaproponował ustną poprawkę mającą na celu usunięcie punktu uzasadnienia M

Grażyna STANISZEWSKA zaproponowała następującą poprawkę ustną:
— po ust. 4 wstaw następujący nowy ustęp:
„wzywa rząd Ukrainy do powstrzymania się od wywierania jakiegokolwiek nacisku na media, w szczegól-
ności media publiczne, tak aby naród ukraiński mógł otrzymać obiektywną i bezstronną informację o
kandydatach oraz aktualnej sytuacji politycznej w kraju”

Stanisław JAŁOWIECKI zaproponował następującą poprawkę ustną:
— § 11
„wzywa Komisję, Radę i Państwa Członkowskie, aby w oczekiwaniu na satysfakcjonujące rozwiązanie obec-
nej sytuacji przyspieszyły przyjęcie Planu działania dla Ukrainy, zaangażowały się w jego szybką realizację i
włączyły do niego nowe środki, mające na celu wzmocnienie roli społeczeństwa obywatelskiego”

7. Perspektywa finansowa

Projekt rezolucji: B6-0189 /2004

Temat POP nr Autor GI, itd. Głosowanie GI/GE. — uwagi

Propozycja rezolucji B6-0189/2004(komisja tymczasowa)

§ 1 2 GUE/NGL -

po ust. 1 1 GUE/NGL GI - 81, 500, 11

§ 4 3 GUE/NGL -

§ tekst oryginału go +

§ 7 4 GUE/NGL -

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) GI + 499, 67, 39

Wnioski o głosowanie imienne

GUE/NGL: pop. 1
IND/DEM: głosowanie końcowe

Wnioski o głosowanie odrębne

PPE-DE: § 4
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