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

uwagi

B6-0073/2005 ALDE �

B6-0074/2005 GUE/NGL �

B6-0076/2005 PPE-DE �

B6-0077/2005 UEN �

B6-0079/2005 IND/DEM �

Wnioski o głosowanie imienne

ALDE, PPE-DE, Verts/ALE: głosowanie końcowe

IND/DEM, UEN: pop. 1

Wnioski o głosowanie podzielone

IND/DEM:

§ 4
pierwsza część: cały tekst bez słów „kulturowymi” i „religijnymi”
druga część: z tymi słowami

Różne

Grupa PPE-DE (p. Sonik) zaproponowała następującą poprawkę ustną do punktu A preambuły:
A. zważywszy, że dzień 27 stycznia 2005 r., 60 rocznica wyzwolenia założonego przez nazistów Hitlera

obozu śmierci w Auschwitz-Birkenau, gdzie zamordowano łącznie około 1,5 miliona Żydów, Romów,
Polaków, Rosjan i więźniów różnych innych narodowości oraz homoseksualistów, jest dla obywateli
Europy nie tylko ważną okazją, aby pamiętać i potępić straszliwe okrucieństwa i tragedię Holokaustu,
ale także aby zająć się niepokojącym nasileniem się antysemityzmu, a w szczególności incydentów
antysemickich, w Europie, oraz przypomnieć sobie na nowo bardziej ogólne wnioski dotyczące zagro-
żeń wynikających z prześladowania ludzi w związku z ich rasą, pochodzeniem, religią, grupą społeczną,
sympatiami politycznymi lub orientacją seksualną,

Grupa PPE-DE (p. Sonik) zaproponowała następującą poprawkę ustną do ust. 5 tiret 2:
— poświęcenie więcej miejsca edukacji o Holokauście przy wykorzystaniu wszystkich instytucji związa-

nych z upamiętnieniem Holokaustu, w szczególności Muzeum Auschwitz-Birkenau (Muzeum Pań-
stwowe Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu) oraz Berlińskie Centrum Informacji o Holokauście (Stif-
tung Denkmal für die ermordeten Juden Europas) jako źródeł europejskich, czyniąc edukację na temat
Holokaustu i obywatelstwo europejskie standardowymi elementami programów szkolnych w całej UE,
oraz przedstawianie aktualnej walki z rasizmem, ksenofobią i antysemityzmem na tle Shoah (Holo-
kaustu),

Grupa PSE (p. Schulz) zaproponowała następującą poprawkę ustną do punktu A preambuły:
A. zważywszy, że dzień 27 stycznia 2005 r., sześćdziesiąta rocznica wyzwolenia założonego przez nazis-

towskie Niemcy obozu śmierci w Auschwitz-Birkenau, gdzie zostało zamordowanych setki tysięcy
Żydów, Romów, homoseksualistów, Polaków i innych więźniów różnych narodowości, jest dla obywa-
teli Europy nie tylko ważną okazją, by pamiętać i potępić straszliwe okrucieństwa i tragedię Holokaustu,
ale także by zająć się niepokojącym nasileniem antysemityzmu, a w szczególności incydentów antyse-
mickich, w Europie, oraz przypomnieć sobie na nowo bardziej ogólne wnioski dotyczące zagrożeń
wynikających z prześladowania ludzi w związku z ich rasą, pochodzeniem, religią, sympatiami politycz-
nymi lub orientacją seksualną,

P. Landsbergis zaproponował następującą poprawkę ustną do punktu A preambuły:
A. zważywszy, że dzień 27 stycznia 2005 r., sześćdziesiąta rocznica wyzwolenia założonego przez nazis-

tów Hitlera obozu śmierci w Auschwitz-Birkenau, gdzie zostało zamordowanych setki tysięcy Żydów,
Romów, homoseksualistów, Polaków i innych więźniów różnych narodowości, jest dla obywateli Europy
nie tylko ważną okazją, by pamiętać i potępić straszliwe okrucieństwa i tragedię Holokaustu, ale także
by zająć się niepokojącym nasileniem antysemityzmu, a w szczególności incydentów antysemickich, w
Europie, oraz przypomnieć sobie na nowo bardziej ogólne wnioski dotyczące zagrożeń wynikających z
prześladowania ludzi w związku z ich rasą, pochodzeniem, religią, grupą społeczną, sympatiami poli-
tycznymi lub orientacją seksualną,
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