
PPE-DE

popr. 18
pierwsza część: „EFRR… regionów przemysłowych.”
druga część: „W swoich działaniach… korzystającego z Funduszy”

Verts/ALE

popr. 63

pierwsza część: „wzmacnianie… z mniejszymi wyspami”
druga część: „oraz poprzecznych połączeń lotniczych… lotniskami pierwszej i drugiej klasy”

popr. 73
pierwsza część: Całość tekstu z wyjątkiem słów „oraz ustanowienie i rozwój autostrad morskich”
druga część: te słowa

popr. 118
pierwsza część: „Inwestycje transportowe… wpływu na środowisko naturalne”
druga część: „w tym ograniczania… paliw zastępczych”

ALDE, PSE

popr. 15
pierwsza część: „należy… pomoc w ich rozwoju”
druga część: „Należy również… regiony przygraniczne UE”

ALDE

popr. 64
pierwsza część: Całość tekstu z wyjątkiem słów „poprzez budowę… oddalonych regionach”
druga część: te słowa

popr. 86
pierwsza część: Całość tekstu z wyjątkiem słów „5b) zachowaniu… budynków gospodarstw rolnych”
druga część: te słowa

GUE/NGL

popr. 27
pierwsza część: „szczególną uwagę… Traktatu;”
druga część: te słowa

Różne

W poprawce 115 odniesienie do „państw przystępujących” należy czytać: „nowych Państw Członkowskich”.

8. Utworzenie europejskiego ugrupowania współpracy transgranicznej
(EUWT) ***I

Spraw.: Jan OLBRYCHT (A6-0206/2005)

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

Poprawki komisji przedmiotowo właś-
ciwych — głosowanie łączne

1-2
4-15
18-23
25-30
32

35-38
40-41

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

Poprawki komisji przedmiotowo właś-
ciwych — głosowanie odrębne

24 komisja go +

31 komisja go +

33 komisja go +

34 komisja go +

39 komisja go +

art. 1 ust. 3 43 Verts/ALE gi - 295, 358, 8

16 komisja +

art. 1 po ust. 3 44 Verts/ALE gi + 376, 273, 19

17 komisja �

pu 5 42 Verts/ALE +

3 komisja �

głosowanie: projekt z poprawkami +

głosowanie: rezolucja legislacyjna gi + 622, 31, 15

Wnioski o głosowanie odrębne

Verts/ALE: 24, 31, 33, 34, 39

Wnioski o głosowanie imienne

PPE-DE: popr. 43, 44 oraz głosowanie końcowe

9. Europejski Fundusz Społeczny ***I

Spraw.: José Albino SILVA PENEDA (A6-0216/2005)

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

Poprawki komisji przedmiotowo właś-
ciwych — głosowanie łączne

1-2
4-6
8-11
14-15
17

19-21
23

25-32
34-42
44

46-49
51-53
55-56
58

60-74
76-81
83

komisja +

6.7.2006 PL C 157 E/123Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Środa 6 lipiec 2005


