
Wnioski o głosowanie imienne

IND/DEM: ust. 21 + ust. 19 część trzecia i ust. 20 część druga

PSE : popr. 1

Wnioski o głosowanie odrębne

IND/DEM: ust. 22

PSE : ust. 20, 21

Wnioski o głosowanie podzielone

PPE-DE, IND/DEM

ust. 19

pierwsza część: „wyraża przekonanie, że ... przejrzystych metod pracy”

druga część: „uważa, że dwie propozycje (model A i B) ... możliwe są również inne propozycje reformy”

trzecia część: „i podkreśla, że posiadanie przez UE miejsca ... do ustanowienia takiego miejsca”

ust. 20

pierwsza część: „odnotowuje projekt ... w tym Europy”

druga część: „wyraża pogląd, że w tym kontekście ... i wydajnej Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeń-
stwa (WPZiB)” bez słowa „stałego”

trzecia część: słowo „stałego”

PPE-DE

ust. 21

pierwsza część: ; „uważa jednak, że bez względu ... odpowiedniego mechanizmu”

druga część: „wyznaczania Państw Członkowskich UE ... do czasu, aż spełnione zostaną warunki uzyskania
jednego miejsca przez UE”

10. Stosunki transatlantyckie

Projekty rezolucji: B6-0350/2005, B6-0352/2005, B6-0354/2005, B6-0357/2005 i B6-0358/2005

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

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0350/2005
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN)

ust. 1 2 PSE +

po ust. 1 5 Verts/ALE -

ust. 3 ust. tekst oryginału gp

1 +

2 +

po ust. 3 3 PSE +

6 Verts/ALE -
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Temat Popr. nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge — uwagi

ust. 8 ust. tekst oryginału gp

1 +

2 +

po ust. 8 7 Verts/ALE w

ust. 9 lit. c) po pkt. iii) 4 PSE +

ust. 10 ust. tekst oryginału gp

1 +

2/ge + 302, 243, 10

po ust. 10 8 Verts/ALE gi - 238, 286, 26

9 Verts/ALE -

po ust. 12 10 Verts/ALE gi - 229, 313, 17

11 Verts/ALE gi - 230, 312, 13

ust. 13 ust. tekst oryginału gp

1 +

2 +

po ust. 14 12 Verts/ALE w

Po pu B 1 PSE +

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0350/2005 PSE )

B6-0352/2005 PPE-DE )

B6-0354/2005 ALDE )

B6-0357/2005 UEN )

B6-0358/2005 Verts/ALE )

Wnioski o głosowanie imienne

Verts/ALE : popr. 8, 10, 11

Wnioski o głosowanie podzielone

Verts/ALE

ust. 3

pierwsza część: „stoi na stanowisku ... zobowiązaniem politycznym”

druga część: „uważa, że ... towarzyszyłby całemu procesowi”
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PSE

ust. 8

pierwsza część: „zauważa, że polityka wizowa ... istniejącą obecnie dyskryminację”

druga część: „szczególnie wobec obywateli nowych Państw Członkowskich”

ust. 10

pierwsza część: : „przypomina, że ... razem pracować”

druga część: „uważa, że dwustronne ... w dziedzinie regulacji”

ust. 13

pierwsza część: : „ponawia swoją opinię ... w rozsądnej równowadze”

druga część: „w tym celu zaleca ... tę współpracę”

Wnioski o głosowanie odrębne

Verts/ALE: ust. 10, 13

11. Sytuacja w Uzbekistanie

Projekty rezolucji: B6-0370/2005, B6-0371/2005, B6-0372/2005, B6-0373/2005, B6-0374/2005 i
B6-0377/2005

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

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0370/2005
(PPE-DE, PSE, Verts/ALE, ALDE, GUE/NGL, UEN)

ust. 5 ust. tekst oryginału gp

1 +

2 +

ust. 12 ust. tekst oryginału gp

1 +

2 +

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0370/2005 Verts/ALE )

B6-0371/2005 GUE/NGL )

B6-0372/2005 ALDE )

B6-0373/2005 PSE )

B6-0374/2005 PPE-DE )

B6-0377/2005 UEN )
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