
Wnioski o głosowanie odrębne

ALDE: popr. 5, 12
Verts/ALE: popr. 2, 3, 8, 11, 13 i 14

Wnioski o głosowanie imienne

Verts/ALE: popr. 5 i 12

Wnioski o głosowanie podzielone

Verts/ALE

popr. 7
pierwsza część: „Środki z budżetu … w Unii Europejskiej”
druga część: „Środki te… energii elektrycznej”

popr. 10
pierwsza część: całość tekstu z wyłączeniem słów: „na stworzenie nowych zdolności produkcyjnych oraz”
druga część: te słowa

Różne

Grupa PPE-DE wycofała swoje poprawki 17 i 18.

3. Nordycki wymiar Unii

Projekty rezolucji: B6-0584/2005, 0586/2005, 0587/2005, 0588/2005, 0589/2005 i 0590/2005

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

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0584/2005
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL i UEN)

po ust. 7 1 UEN +

pu H ust. tekst oryginału + poprawka ustna

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 634, 17, 18

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0584/2005 ALDE �

B6-0586/2005 PPE-DE �

B6-0587/2005 Verts/ALE �

B6-0588/2005 GUE/NGL �

B6-0589/2005 PSE �

B6-0590/2005 UEN �

Wnioski o głosowanie imienne

PPE-DE głosowanie końcowe
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Różne

Henrik Lax zaproponował poprawkę ustną do punktu uzasadnienia H.

H. podkreśla w szczególności wartość i wpływ polityki środowiskowej Wymiaru Północnego w regio-
nie, jak pokazuje przykład zakładu uzdatniania wody w Petersburgu, podkreślając jednakże przy-
szłą potrzebę wzmocnienia współpracy między Państwami Członkowskimi, w szczególności w celu
ograniczenia eutrofizacji, oraz między UE i Rosją w celu zmniejszenia ryzyka wypadków tankow-
ców, ryzyka związanego z wydobyciem ropy oraz poprawy bezpieczeństwa jądrowego i zarządza-
nia odpadami nuklearnymi; mając na uwadze, że Morze Bałtyckie jest już bardzo zanieczyszczone,
i że jego śródlądowe położenie czyni je szczególnie zagrożonym,

4. Przejście na nadawanie cyfrowe

Projekt rezolucji: B6-0583/2005

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

Projekt rezolucji B6-0583/2005 Komisji ITRE

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

5. Wykorzystywanie zasobów finansowych przeznaczonych na likwidację
elektrowni jądrowych *

Spraw.: Rebecca HARMS (A6-0279/2005)

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

po ust. 4 1 Verts/ALE +

2 Verts/ALE gp

1 +

2/ge + 375, 253, 23

ust. 5 5 PPE-DE -

3 Verts/ALE gp

1 +

2/ge + 336, 305, 19

ust. 6 6 PPE-DE -

ust. 9 7 PPE-DE ge - 316, 344, 5

ust. 16 4s Verts/ALE ge - 172, 478, 9

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

Poprawka 8 została anulowana.

Wnioski o głosowanie podzielone

PPE-DE

popr. 2
pierwsza część: całość tekstu z wyłączeniem słów: „oraz inicjatyw legislacyjnych”
druga część: te słowa

popr. 3
pierwsza część: całość tekstu z wyłączeniem słów: „oraz unikania odwoływania się do pomocy państwa”
druga część: te słowa
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