
Różne

M. Pan Lambsdorff zaproponował, w imieniu grupy ALDE, następującą poprawkę ustną do ust. 20:

20. popiera i przyjmuje z zadowoleniem nowe zaangażowanie się ONZ na rzecz Funduszu Demokracji
jako ważne narzędzie promowania demokracji na całym świecie; i wzywa Komisję i Państwa Człon-
kowskie do udzielenia mu pełnego wsparcia politycznego i finansowego; potwierdza swoje przeko-
nanie, że samo ONZ potrzebuje znaczącego wniesienia demokracji do swoich struktur i z tego
względu podkreśla swoje wezwanie do stworzenia grupy państw demokratycznych w ramach Zgro-
madzenia Ogólnego ONZ;

4. Białoruś

Projekty rezolucji: B6-0486/2005, 0488/2005, 0490/2005, 0494/2005, 0497/2005, 0503/2005 i
0508/2005

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

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0486/2005
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, IND/DEM, UEN)

ust. 12 1 Verts/ALE + patrz poniżej

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0486/2005 ALDE )

B6-0488/2005 PPE-DE )

B6-0490/2005 PSE )

B6-0494/2005 IND/DEM )

B6-0497/2005 UEN )

B6-0503/2005 GUE/NGL )

B6-0508/2005 Verts/ALE )

W popr. 1 słowa „europejski program sąsiedztwa” zastępuje się słowami „Europejska Polityka Sąsiedztwa”.

5. Stosunki między Unią i Indiami

Spraw.: Emilio MENÉNDEZ DEL VALLE (A6-0256/2005)

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

ust. 2 12 PSE w

po ust. 2 1 PPE-DE +

ust. 4 ust. tekst oryginału gp

1 +

2 +

po ust. 5 7 PPE-DE +

8 PPE-DE +
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Temat Popr. nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge — uwagi

ust. 10 ust. tekst oryginału + poprawka ustna

18 Verts/ALE )

ust. 11 13 PSE +

po ust. 11 14 PSE +

ust. 13 15 PSE +

ust. 14 ust. tekst oryginału gp

1 +

2 +

ust. 17 ust. tekst oryginału gp

1 +

2/gi + 483, 48, 19
poprawka ustna

po ust. 17 16 PSE +

ust. 31 2 PPE-DE +

ust. tekst oryginału go )

ust. 37 19s Verts/ALE -

ust. 40 3 PPE-DE +

po ust. 43 4 PPE-DE +

5 PPE-DE ge - 114, 403, 22

ust. 58 20 Verts/ALE gp

oryginał +

dopisek + poprawka ustna

ust. tekst oryginału go )

ust. 64 21 Verts/ALE -

po ust. 64 22 Verts/ALE +

po ust. 72 9 IND/DEM -

ust. 74 17s PSE ge + 482, 36, 14

ust. 82 ust. tekst oryginału gp

1 +

2 +

ust. 84 6 PPE-DE +
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Temat Popr. nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge — uwagi

po odniesieniu 4 10 PSE +

11 PSE +

pu H ust. tekst oryginału go +

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

Wnioski o głosowanie imienne

IND/DEM: ust. 17 część druga

Wnioski o głosowanie odrębne

IND/DEM: pu H
VertsALE: ust. 58

Wnioski o głosowanie podzielone

IND/DEM:

ust. 4

pierwsza część: „wita z wielkim … UE a Indiami”

druga część: „które nadaje … i Kanadą”

ust. 14

pierwsza część: Całość tekstu z wyjątkiem słów „ale także potrzebę wielobiegunowego świata”

druga część: te słowa

ust. 17

pierwsza część: „uważa, że … umacniania Unii”

druga część: „w tym postęp … nowej europejskiej Konstytucji”

ust. 82

pierwsza część: Całość tekstu z wyłączeniem słów „i Izrael”

druga część: te słowa

Verts/ALE

popr. 20

pierwsza część: „wzywa … na polu”

druga część: „wzywa również … energii odnawialnych” (poprawka ustna)

Różne

Sprawozdawca zaproponował poprawki ustne do:

— ust. 10

„10. wzywa Komisję Europejską i Radę do pilnej współpracy z rządem indyjskim w celu poprawy sytuacji
ludności najmniej uprzywilejowanej, w szczególności kobiet, dzieci i dyskryminowanych grup
społecznych, np. dalitów i adiwasi, i wzywa, aby jakiekolwiek przyszłe działania tego typu miały na
celu przyczynienie się do położenia kresu dyskryminacji ze względu na płeć lub przynależność do
kasty tam, gdzie ma ona miejsce”
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— ust. 17

druga część

„w tym postęp we wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, który mógłby wyniknąć z wejścia w
życie nowej europejskiej Konstytucji”

— poprawka 20

„20. prosi Państwa Członkowskie UE, które mogłyby zaproponować współpracę w dziedzinie energii
nuklearnej na użytek cywilny, aby rozpatrzyły z uwagą bardzo wysokie i wciąż rosnące potrzeby
energetyczne Indii oraz podjęły decyzję dotyczącą możliwości zacieśnienia współpracy z Indiami w
tej dziedzinie; wzywa również Komisję, Państwa Członkowskie i Indie do wzmocnienia współpracy
na polu energii odnawialnych;”

6. Energie odnawialne w UE

Spraw.: Claude TURMES (A6-0227/2005)

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

ust. 2 25 PPE-DE ge - 254, 288, 11

po ust. 3 32 PPE-DE, ALDE gi + 282, 247, 28

38 PPE-DE, ALDE +

ust. 6 18=
26=

Verts/ALE, PSE, ALDE
GUE/NGL, PPE-DE, ALDE

+

po ust. 9 7 Verts/ALE, PSE, ALDE, PPE-DE,
GUE/NGL

gi + 550, 11, 2

5 Verts/ALE, PSE, ALDE, PPE-DE,
GUE/NGL

+

6 Verts/ALE, PSE, ALDE, PPE-DE,
GUE/NGL

+

ust. 10 ust. tekst oryginału gp

1 +

2 +

ust. 13 8 Verts/ALE, PSE, ALDE, PPE-DE,
GUE/NGL

+

ust. 15 19 Verts/ALE, PSE, ALDE, GUE/NGL ge + 316, 228, 6

ust. tekst oryginału go )

ust. 16 ust. tekst oryginału - dodany po
obecnym art. 62

ust. 17 ust. tekst oryginału gp

1 +

2 +

ust. 21 ust. tekst oryginału gp

1 +

2 +

21.9.2006 C 227 E/543Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Czwartek, 29 września 2005 r.

PL


