
PPE-DE:

popr. 38
pierwsza część: „z zadowoleniem przyjmuje wysiłki …”„wykroczenia popełnione przez prasę”;'
druga część: „żąda uchylenia …uchodźców z plemienia Sahrawi w regionie Tindouf;”
trzecia część: „uznaje przerażający … kary śmierci;”

popr. 45
pierwsza część: „wzywa UE … dalszych nadużyć;”
druga część: „ubolewa … sądy krajowe;”

ALDE:

§ 24
pierwsza część: cały tekst z wyjątkiem słów „istnieniem i'”
druga część: te słowa

Różne

Grupa PPE-DE

— zaproponowała, aby przenieść ust. 1-4 do sekcji pt.: „Sąsiedztwo UE”, a następnie przemianować ją na
„Sąsiedztwo UE i Bliskiego Wschodu”

— wycofała swą poprawkę 62

M. Eugenijus Gentvilas przesunął następującą poprawkę ustną do ust. 12:

12. wzywa Ukrainę i Mołdowę do rozwiązania problemu przemytu do, z i przez Naddniestrze, a także
Rosję do rozwiązania problemu przemytu z Obwodu Kaliningradzkiego na Litwę i do Polski, oraz
opracowania skutecznych programów walki z korupcją w służbach celnych, straży granicznej, służbach
podatkowych oraz policji;

M. Simon Coveney przesunął następującą poprawkę ustną do ust. 13:

z zadowoleniem przyjmuje wysiłki podejmowane przez Maroko w związku z sytuacją ofiar łamania
praw człowieka, zwłaszcza ustanowienie Komisji ds. Równości i Pojednania; docenia pozytywne zmiany
w kierunku zakazu stosowania tortur i zadośćuczynienia osobom pokrzywdzonym w przeszłości;
popiera kontynuację reform prawnych, takich jak kodeks rodzinny, uchwalony przez marokański parla-
ment w styczniu 2004 r. oraz projekt ustawy penalizującej tortury (grudzień 2004 r.); uznaje przera-
żający charakter ataków terrorystycznych, które miały miejsce w Casablance w maju 2004 r., jednocześ-
nie przypominając marokańskim władzom, że wszelkie środki zwalczania terroryzmu muszą być
zgodne z międzynarodowymi normami prawnymi w zakresie praw człowieka; zachęca Maroko do
kontynuowania dialogu z UE w ramach wysiłku, aby zapobiegać nielegalnej imigracji i handlowi ludźmi
oraz by ułatwić powroty; wyraża zaniepokojenie liczbą ludzi, którzy tracą życie próbując dotrzeć z
Maroka do wybrzeża europejskiego; zauważa, że w Maroku istnieje moratorium na karę śmierci i
wzywa władze marokańskie do zniesienia kary śmierci;

Ona Juknevičienė przesunęła następującą poprawkę ustną do ust. 43:

43. wzywa rząd Uzbekistanu do podjęcia, w następstwie zdecydowanego zobowiązania się do zniesie-
nia kary śmierci, konkretnych kroków w tym kierunku, takich jak wprowadzenie moratorium na
wyroki śmierci i egzekucje; z zadowoleniem przyjmuje dokonane w 2003 roku zmiany w Kodeksie
Karnym wprowadzające zakaz stosowania tortur i złego traktowania osób pozbawionych wolności
oraz wprowadzające ściganie ich stosowania; wzywa Uzbekistan do rzeczywistego wprowadzenia w
życie tych zmian oraz do uwolnienia pozostałych więźniów politycznych; wzywa do utworzenia nieza-
wisłego sądownictwa; z zadowoleniem przyjmuje niedawne zobowiązanie podjęte przez rząd, dotyczące
przeprowadzenia istotnych reform, łącznie ze wzmocnieniem niezależności sądownictwa i położeniem
kresu cenzurze prasy;

14. Sytuacja Romów w Unii Europejskiej

Projekty rezolucji: B6-0272/2005, B6-0273/2005, B6-0274/2005, B6-0275/2005 i B6-0276/2005

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

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0272/2005
(PPE-DE, PSE, Verts/ALE, ALDE i GUE/NGL)

§ 5 9/rev. ALDE W
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Temat Popr. nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge –
uwagi

§ 9 11/revD ALDE W

§ tekst oryginału gp

1 +

2 +

§ 11 13/rev. ALDE W

§ 17 17/revD ALDE ge + 329,195,15

po ust. 18 + poprawka ustna

po ust. 20 + poprawka ustna

§ 25 21/revD ALDE W

po tiret szesnastym 1 PSE +

punkt G uzasadnienia 3/rev. ALDE +

punkt H uzasadnienia + poprawka ustna

punkt J uzasadnienia 4/rev. ALDE W

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 497,25,30

projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0272/2005 PPE-DE ?

B6-0273/2005 ALDE ?

B6-0274/2005 GUE/NGL ?

B6-0275/2005 PSE ?

B6-0276/2005 Verts/ALE ?

Poprawki 2, 5 to 8, 10, 12, 14-16 oraz 18-20 zostały usunięte

Wniosek o głosowanie podzielone

ALDE:

§ 9
pierwsza część: „wzywa Państwa Członkowskie i kraje kandydujące do propagowania kultury romskiej;”
druga część: „wymiany najlepszych praktyk w celu”

Wnioski o głosowanie imienne

GUE/NGL: głosowanie końcowe

Różne

Grupa Verts/ALE wzniosła 2 poprawki ustne w celu sformułowania dwóch nowych ustępów:

18a. z zadowoleniem przyjmuje powstanie Europejskiego Forum Romów i Wędrowców oraz prace
grup w ramach Parlamentu, zorientowane na problemy Romów i mniejszości narodowych; uznaje
wagę współpracy z takimi organizacjami przy tworzeniu w Europie polityk odnoszących się do
Romów;

20a. z zadowoleniem przyjmuje Inicjatywę Dziesięciolecia Integracji Romów, której sygnatariu-
szami jest pięć Państw Członkowskich oraz państwa kandydackie, i wzywa Komisję do spójnej współ-
pracy z rządami tych państw, w celu opracowania odpowiedniego programu finansowania tej inicja-
tywy;
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Gisela Kallenbach, w imieniu grupy Verts/ALE, wniosła poprawkę ustną do punktu H uzasadnienia, zastę-
pując „przypominając, że liczni Romowie byli ofiarami wojny i czystek etnicznych i są nadal ofiarami
prześladowań w Kosowie, Chorwacji, Bośni i Hercegowinie,” nowym brzmieniem: „przypominając, że liczni
Romowie byli ofiarami wojny i czystek etnicznych i są nadal ofiarami prześladowań w niektórych częściach
regionów Byłej Republiki Jugosławii”.

15. Ochrona socjalna i rozwijanie dobrej jakości opieki zdrowotnej

Spraw.: Milan CABRNOCH (A6-0085/2005)

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

§ 6 1 GUE/NGL +

§ 7 2 GUE/NGL -

§ 18 § tekst oryginału gp

1 +

2 +

3 +

§ 19 3 GUE/NGL -

§ 21 4 GUE/NGL -

po ust. 32 5 GUE/NGL -

punkt C uzasadnienia § tekst oryginału go/ge + 278,208,26

punkt X uzasadnienia § tekst oryginału gp

1 +

2 +

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

Wnioski o głosowanie odrębne

Verts/ALE: punkt C uzasadnienia

Wnioski o głosowanie podzielone

Verts/ALE:

punkt X uzasadnienia
pierwsza część: „zważywszy, że współpraca w sektorze opieki zdrowotnej … pomiędzy Państwami Członkow-
skimi;'”
druga część: „ważywszy, że opieka zdrowotna powinna odgrywać znaczącą rolę w strategii lizbońskiej;”

GUE/NGL:

§ 18
pierwsza część: „podkreśla znaczenie opieki zdrowotnej … sprzyjając w ten sposób”
druga część: „większej konkurencji, a tym samym”

trzecia część: „większemu potencjałowi wzrostu … pracowników opieki zdrowotnej;”
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