
3. Zasoby liczbowe w Europie ***II

Zalecenie do drugiego czytania: RÜBIG (A6-0002/2005)

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

uwagi

Art. 6 1 Komisja ITRE +

wspólne stanowisko zatwier-
dzono

4. Sytuacja na Bliskim Wschodzie

Projekty rezolucji: B6-0068/2005, 0071/2005, 0072/2005, 0075/2005, 0078/2005 i 0080/2005

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

uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC6-0068/2005
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL oraz UEN)

§ 8 2 GUE/NGL odrębne poprawka ustna

1 +

2 -

§ 12 tekst oryginału odrębne

1 +

2/GE - 297,301,17

3 +

4 +

§ 13 3 GUE/NGL +

§ 14 tekst oryginału odrębne

1 +

2 +

§15 tekst oryginału -

po § 14 1 UEN +

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

projekty rezolucji według grup politycznych

B6-0068/2005 ALDE �

B6-0071/2005 Verts/ALE �

B6-0072/2005 PSE �

B6-0075/2005 GUE/NGL �

B6-0078/2005 UEN �

B6-0080/2005 PPE-DE �
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Wnioski o głosowanie podzielone

ALDE, PPE-DE

§ 12
pierwsza część: „potępia wszelkie ataki terrorystyczne oraz jakiekolwiek akty przemocy”
druga część: „niekontrolowane”
trzecia część: „po obu stronach”
czwarta część: „domaga się, by uzbrojone grupy Palestyńczyków…kresu samosądnym mordom”

§ 14
pierwsza część: cały tekst bez słów „wstrzymania budowy muru”
druga część: z tymi słowami

GUE/NGL

pop. 2(patrz również poprawka ustna do tej poprawki)
pierwsza część: „stanowczo zachęca Prezydenta Abbasa…do osiągnięcia tych celów”
druga część: „wzywa władze izraelskie…Rady Bezpieczeństwa ONZ”

Różne

P. Wurtz zaproponował następującą poprawkę ustną do Poprawki 2:
8. Stanowczo zachęca Prezydenta Abbasa, by, w dążeniu do położenia kresu przemocy (oryginalny tekst ust.

8) i przyjmuje z zadowoleniem kroki podjęte przez Prezydenta Abbasa, mające na celu położenie
kresu przemocy, jak i jego dążenie do zreformowania i wzmocnienia kontroli palestyńskich służb bez-
pieczeństwa oraz pełnego zaangażowania się w dialog pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stro-
nami; jest zdania, że pełne polityczne wsparcie Stanów Zjednoczonych oraz UE, jak również czynna
współpraca Izraelczyków są konieczne do osiągnięcia tych celów; wzywa władze Izraela do przyjęcia i
realizacji mapy drogowej oraz rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ;

5. Antysemityzm i rasizm, upamiętnienie Oświęcimia

Projekty rezolucji: B6-0069/2005, 0070/2005, 0073/2005, 0074/2005, 0076/2005, 0077/2005 i 0079/
2005

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

uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC6-0069/2005/rev.
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL oraz UEN)

§ 4 tekst oryginału odrębne

1 +

2 +

§ 5 tiret 2 tekst oryginału + poprawka ustna

Punkt A preambuły POP. ustna PPE-DE (Sonik) + poprawki ustne

POP. ustna PSE (Schulz) +

1 UEN �

POP. ustna Landsbergis +

Po punkcie B preambuły 2 UEN -

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) GI + 617,0,10

projekty rezolucji według grup politycznych

B6-0069/2005 PSE �

B6-0070/2005 Verts/ALE �
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