
Wnioski o głosowanie odrębne

PPE-DE: ust. 8 i pkt J preambuły

Wniosek o głosowanie podzielone

ALDE:

ust. 7
pierwsza część: „podkreśla, że proces integracji europejskiej … na kontynencie europejskim”

druga część: „zarówno w krajach … w Hiszpanii, Portugalii i Grecji;”

IND/DEM

cons. pkt A preambuły
pierwsza część: cały tekst bez słów „w następstwie”
druga część: te słowa

pkt D preambuły
pierwsza część: cały tekst bez słowa „europejską”
druga część: z tym słowem

pkt G preambuły
pierwsza część: cały tekst bez słowa „stalinowski”
druga część: z tym słowem

pkt J preambuły
pierwsza część: cały tekst bez słów „procesu integracji europejskiej i”
druga część: te słowa

ust. 1
pierwsza część: „podkreśla znaczenie … bez prawdy i pamięci;”
druga część: „podkreśla jednocześnie, że … przezwyciężenia potworności przeszłości,”

ust. 5
pierwsza część: cały tekst bez słów „jako wyraz coraz ściślejszego zjednoczenia naszych narodów i obywateli”
oraz słowa „europejskiej”
druga część: oba słowa

ust. 6
pierwsza część: „przyjmuje z zadowoleniem fakt, iż państwa i narody Europy Środkowej i Wschodniej … lub
też innych dyktatur komunistycznych;”
druga część: „przyjmuje z zadowoleniem zjednoczenie Niemiec … przystąpiło lub przystąpi niebawem do
Unii Europejskiej,”

6. Preliminarz budżetowy Parlamentu Europejskiego na rok 2006

Spraw.: DOMBROVSKIS (A6-0106/2005)

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

ust. 16 3 PPE-DE ge + 274,235,34

ust. 19 ust. tekst oryginału gp

1 +

2/gi + 487,18,46
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Temat Popr. nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge — uwagi

ust. 21 4 PPE-DE +

ust. 22 ust. tekst oryginału go +

ust. 23 5 PPE-DE -

ust. tekst oryginału go -

ust. 28 1 Verts/ALE gi + 279,226,7

ust. tekst oryginału �

ust. 29 2 Verts/ALE ge + 296,249,7

ust. tekst oryginału gp �

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

Wnioski o głosowanie odrębne

PPE-DE: ust. 22
PSE, Verts/ALE, ALDE: ust. 23

Wnioski o głosowanie imienne

PPE-DE: popr. 1
IND/DEM: ust. 19 część druga

Wnioski o głosowanie podzielone

IND/DEM:

ust. 19
pierwsza część: „zauważa, że propozycje dotyczące nowych stanowisk … zostały odroczone do czasu pierw-
szego czytania; wyraża z tego powodu ubolewanie;”
druga część: „przyjmuje do wiadomości propozycję podniesienia 48 stanowisk w grupach politycznych: 4
A*12 na A*13, 2 A*11 na A*12, 2 A*10 na A*11, 2 A*6 na A*9, 2 A*8 na A*9, 1 A*5 na A*6, 7 B*10
na B*11, 1 B*8 na B*9, 5 B*7 na B*8, 4 B*6 na B*7, 2 B*5 na B*6, 2 B*3 na B*4, 11 C*6 na C*7, 2 C*2 na
C*3, 1 C*1 na C*2;”

7. Program Rozwoju z Doha

Spraw.: MORENO SÁNCHEZ (A6-0095/2005)

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

ust. 1 10 GUE/NGL gi - 83,454,13

ust. 2 11 GUE/NGL gi - 82,452,15

Po ust. 2 12 GUE/NGL -

ust. 5 7 PSE +

ust. 14 13 GUE/NGL gi - 98,449,7

ust. 15 14 GUE/NGL gi - 87,455,7
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