
ust.21
pierwsza część: Cały ustęp bez słów „zwalczanie ubóstwa, strategię zapobiegania rozprzestrzenianiu się broni,
zapobieganie, zarządzanie i rozwiązywanie konfliktów oraz większe wsparcie dla dialogu międzykulturo-
wego”
druga część: to zdanie

ust.24
pierwsza część: „Podkreśla obecną trudność … i innymi klęskami żywiołowymi)”
druga część: „przypomina Radzie … tradycyjnych priorytetów Parlamentu;”

popr. 1
pierwsza część: „Wzywa Komisję … aktualną debatę na ten temat,”
druga część: „wyraża gotowość dokonania … z uwzględnieniem możliwości poszczególnych krajów;”

13. Posiedzenie Rady Europejskiej (Bruksela, 22/23 marca 2005 r.)

Projekty rezolucji: B6-0223/2005, B6-0224/2005, B6-0225/2005, B6-0226/2005, B6-0227/2005 i
B6-0228/2005

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

B6-0223/2005 GUE/NGL gi - 37,498,48

B6-0224/2005 Verts/ALE -

Wspólny projekt rezolucji RC B6-0225/2005
(PPE-DE, PSE, ALDE i UEN)

ust.1 7 GUE/NGL -

1 Verts/ALE gi - 52,505,34

po ust. 2 8 GUE/NGL gi - 77,504,8

ust.5 2 Verts/ALE -

ust.14 9 GUE/NGL gi - 83,465,36

3 Verts/ALE gi - 115,460,9

§ tekst oryginału gi + 423,148,15

Po ust. 14 4 Verts/ALE gi - 126,428,24

ust.15 § tekst oryginału gp

1 +

2 +

Po ust. 16 10 GUE/NGL gi - 111,443,14

ust.17 § tekst oryginału gp

1 +

2/gi + 448,90,35

Po ust. 24 6 Verts/ALE gi - 58,492,24

ust.27 5 Verts/ALE -

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 363,92,39
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Temat Popr. nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge –
uwagi

projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0225/2005 PSE �

B6-0226/2005 PPE-DE �

B6-0227/2005 UEN �

B6-0228/2005 ALDE �

M. Pan Foglietta podpisał również wspólny projekt rezolucji w imieniu grupy UEN

Wniosek o głosowanie podzielone

Verts/ALE

ust.15
pierwsza część: całość tekstu z wyjątkiem słów „koniecznością promowania”
druga część: te słowa

ust.17
pierwsza część: „Nalega, by budżety krajowe i budżet europejski … procesu lizbońskiego”
druga część: „z zadowoleniem przyjmuje silne wsparcie … na brakujące połączenia przygraniczne;”

Wnioski o głosowanie imienne

Verts/ALE: popr. 1, 3, 4, 6, ust. 14 i 17 część druga
GUE/NGL: popr. 8, 9, 10 oraz B6-0223/2005
PSE: głosowanie końcowe wspólnego projektu rezolucji
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