
2. Skutki finansowe przystąpienia Bułgarii i Rumunii

Spraw.: Reimer BÖGE, Bárbara DÜHRKOP DÜHRKOP (A6-0090/2005)

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

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) + poprawka ustna

Różne

Pan Lewandowski zaproponował poprawkę ustną w celu zastąpienia prawie całego projektu rezolucji
nowym tekstem (zob. P6_TA(2005)0116). Poprawka została przyjęta.

Pan Schulz zaproponował poprawkę ustną do ust. 1 (która staje się bezprzedmiotowa po przyjęciu
poprawki P. Lewandowskiego).

3. Wniosek Bułgarii o przystąpienie do Unii Europejskiej

Spraw.: Geoffrey VAN ORDEN (A6-0078/2005)

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

ust.10 6 PSE -

ust.11 8 PSE -

ust.25 9 PSE + poprawka ustna

Po ust. 25 1 Verts/ALE -

Po ust. 29 2 Verts/ALE -

ust.33 5 Verts/ALE et al gi - 293,326,38

Po ust. 33 3 Verts/ALE gi - 119,521,24

4 Verts/ALE -

Po ust. 34 10 PSE -

po tiret dziewiątym 7 PSE + poprawka ustna

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 534,85,38

Różne

Pan Wiersma zaproponował następującą poprawkę ustną do popr. 9:

25. „podkreśla, że Bułgaria wdraża pozostałe części prawodawstwa, szczególnie w obszarze jednolitego
rynku, prawa spółek, ochrony środowiska i ochrony konsumentów; jest zaniepokojony praktyką nie-
legalnego ekstensywnego wyrębu drewna w Bułgarii; wyraża ubolewanie nad faktem, że prawie
połowa całości drewna pochodzącego z Bułgarii pochodzi prawdopodobnie z nielegalnego wyrębu
oraz że przekracza on o 1,5 miliona metrów sześciennych roczną dopuszczalną ilość wycinki; z tego
względu podkreśla potrzebę zatrzymania takiego nielegalnego wyrębu w Bułgarii;”

Pan Wiersma zaproponował następującą poprawkę ustną do popr. 7:

— „uwzględniając wymianę korespondencji pomiędzy Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego i Prze-
wodniczącym Komisji w sprawie ścisłej pełnego włączenia Parlamentu Europejskiego w przypadku roz-
ważania zastosowania jednej z klauzul ochronnych przewidzianych w Traktacie Akcesyjnym,”

Wnioski o głosowanie imienne

Verts/ALE: popr. 3 i 5
IND/DEM: głosowanie końcowe
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