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

§ 36 tekst oryginału go/GE + 329,256,8

§ 37 tekst oryginału go +

§ 38 tekst oryginału go +

głosowanie: rezolucja (jako całość) GE + 321,246,13

Wnioski o głosowanie odrębne

PPE-DE: ustępy 29, 36, 37 i 38

GUE/NGL: § 22

IND/DEM: ustępy 7, 12 i 19

Wnioski o głosowanie imienne

PPE-DE: § 12

GUE/NGL: pop. 3, 4

Wnioski o głosowanie podzielone

IND/DEM:

§ 5
pierwsza część: cały tekst poza słowami „które zagrażają humanitarnej tradycji Europy”
druga część: te słowa

Różne

M. Poseł Diaz zaproponował 2 poprawki ustne w imieniu PPE-DE w sprawie:

§ 28

28. z zadowoleniem przyjmuje wniosek o ulepszenie procedury oceny tak, by obejmowała wszystkie istotne
informacje, ale zwraca uwagę na fakt, że ulepszenie to musi objąć również wykorzystanie informacji
zebranych w całym kraju, pochodzących z różnorodnych źródeł, dokładne szkolenie osób podejmujących
decyzje w sprawie osób składających wnioski, pomoc prawną w przygotowaniu wniosków, udzielenie
informacji (w języku ojczystym) (skreślone) w języku zrozumiałym dla osoby składającej wniosek oraz prawo
do odwołania od decyzji w danym kraju;

§ 33

33. zwraca się o to, by w przypadku, gdy wniosek o dowolny status ochrony międzynarodowej zostanie
odrzucony, ponieważ nie spełnia wymaganych warunków, decyzja odmowna była odpowiednio
uzasadniona, a ubiegający się był powiadomiony o niej pisemnie w formie poświadczonego
dokumentuach, w których nastąpi odmowa przyznania jakiegokolwiek rodzaju międzynarodowego statusu
ochronnego z powodu niespełnionych kryteriów, odmowna decyzja została właściwie umotywowana
i przekazana na piśmie w formie oryginału dokumentu (w języku wnioskodawcy) (skreślone) w języku
zrozumiałym dla osoby składającej wniosek;

6. Strategia antynarkotykowa UE (2005-2012)
Spraw.: CATANIA (A6-0067/2004)

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

ust. 1 lit. m) 4D IND/DEM GI - 253,301,14

ust. 1 po lit. n) 1 ALDE +

ust. 1 lit. q) tekst oryginału GI + 517,50,17

ust. 1 lit. r) tekst oryginału gp

1 +

2 +

ust. 1 lit. s) 3 IND/DEM -

§ tekst oryginału go/GE + 305,261,17
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Temat POP nr Autor GI itd. Głosowanie GI/GE — uwagi

ust. 1 po lit. h) 2 ALDE gp

1 - 283,291,11

2/GE �

ust. 1 lit. w) tekst oryginału gp/GI

1 + 526,28,18

2 + 284,280,12

ust. 1 lit. x) 5D IND/DEM GI - 112,462,16

ust. 1 lit. z) 9 PSE +

ust. 1 lit. aa) tekst oryginału go +

ust. 1 lit. ab) tekst oryginału gp

1 +

2/GE + 281,280,12

ust. 1 lit. ac) 6 IND/DEM GE - 253,306,18

§ tekst oryginału GI + 489,62,10

ust. 1 lit. ad) tekst oryginału go/GE + 307,270,13

ust. 1 lit. ae) 7 IND/DEM -

§ tekst oryginału go +

ust. 1 lit. af) tekst oryginału go +

punkt uzasadnienia A tekst oryginału GI + 518,62,8

po punkcie uzasadnienia A 8 PSE +

głosowanie: zalecenie (jako całość) GI + 285,273,23

Wnioski o głosowanie podzielone

PPE-DE

ust. 1 lit. w)
pierwsza część: „ustaliły i wzmocniły … horyzontalnej Grupy ds. Narkotyków”
druga część: „oraz organizację corocznej … oraz strategią ograniczania szkód”

ust. 1 lit. ab)
pierwsza część: „znacznie zwiększyły pomoc … redukcja ubóstwa,”
druga część: „oraz zbadają przy tym takie możliwości … takich jak koka czy konopie indyjskie;”

ALDE

ust. 1 lit. r)
pierwsza część: Cały tekst poza słowami „zamiast zbyt silnego koncentrowania się na leczeniu za pomocą środków
zastępujących narkotyki”
druga część: te słowa
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GUE/NGL

ust. 1 lit. r)
pierwsza część: Cały tekst poza słowami „zamiast zbyt silnego koncentrowania się na leczeniu za pomocą środków
zastępujących narkotyki”
druga część: te słowa

PSE

pop 2
pierwsza część: „popierać strategie zmniejszające ryzyko … leczenie zastępcze”
druga część: „wydzielone miejsca spożywania narkotyków … dla celów terapeutycznych”

Wnioski o głosowanie odrębne

PPE-DE ust. 1 litery s, ad, ae oraz af

ALDE ust. 1 lit. aa)

Wnioski o głosowanie imienne

IND/DEM punkt uzasadnienia A ust. 1q, 1w, 1ac, poprawki 4D, 5D oraz głosowanie końcowe
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