
6. Powstrzymywanie globalnych zmian klimatycznych *

Spraw.: Anders WIJKMAN (A6-0312/2005)

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

ust. 1 tiret drugie 14/rev PPE-DE +

po ust. 1 6 Verts/ALE gp

1 +

2 -

po ust. 4 7 Verts/ALE ge + 339, 302, 12

ust. 5 3 REUL ea -

ust. tekst oryginału go +

ust. 6 4 REUL ea -

ust. tekst oryginału go +

po ust. 7 13 GUE/NGL +

ust. 8 1 VIDAL-QUADRAS ea ge + 453, 204, 12

ust. tekst oryginału �

ust. 11 ust. tekst oryginału gp

1 +

2 +

3 +

ust. 13 2 PSE -

po ust. 16 18 ALDE +

ust. 18 ust. tekst oryginału gp

1 +

2 +

ust. 21 5s REUL ea ge - 306, 340, 15

ust. tekst oryginału gp

1/ge + 349, 304, 7

2 +

ust. 24 ust. tekst oryginału + poprawka ustna

po ust. 27 15 PPE-DE gp

1 +

2 +

16 PPE-DE +

ust. 28 17 PPE-DE gp

1 +

2 +
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Temat Popr. nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge —
uwagi

ust. 41 ust. tekst oryginału gp

1 +

2 +

po pu C 9 GUE/NGL -

10 GUE/NGL -

po pu E 8 GUE/NGL gp

1 -

2 �

po pu I 11 GUE/NGL -

12 GUE/NGL +

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 450, 66, 143

Wnioski o głosowanie podzielone

IND/DEM

ust. 18
pierwsza część: całość tekstu z wyłączeniem słów: „ogólnoeuropejskie ograniczenie prędkości”
druga część: te słowa

ust. 21
pierwsza część: „popiera wprowadzenie … ograniczania poziomu zanieczyszczeń”
druga część: „wzywa Komisję … w terminie do 2009 r.;”

popr. 17
pierwsza część: „uważa, że jednym z priorytetów musi być szybki rozwój … planu działania w zakresie
biomasy”
druga część: „i wzywa Komisję … projektu prawnie wiążących środków”

Verts/ALE

popr. 6
pierwsza część: całość tekstu z wyłączeniem słów: „formalnego mandatu i”
druga część: te słowa

popr. 8
pierwsza część: całość tekstu z wyłączeniem słów: „z jednej strony” oraz „jest tzw. ”czystą„ energią, ponieważ
nie wytwarza żadnych gazów cieplarnianych, z drugiej zaś”
druga część: te słowa

popr. 15
pierwsza część: „podkreśla, że … zwiększenie produkcji”
druga część: „zauważa, że … w dostępie do rynku”

PPE-DE

ust. 11
pierwsza część: całość tekstu z wyłączeniem słów: „a zwłaszcza bodźce przeciwdziałające stosowaniu tych
technologii, takich jak dopłaty do paliw kopalnych” oraz „do przedstawienia projektu przepisów mających
na celu zniesienie takich dopłat oraz” oraz „w ich miejsce”
druga część: „a zwłaszcza bodźce przeciwdziałające stosowaniu tych technologii, takich jak dopłaty do paliw
kopalnych”
trzecia część: „do przedstawienia projektu przepisów mających na celu zniesienie takich dopłat oraz” oraz „w
ich miejsce”
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ust. 41
pierwsza część: całość tekstu z wyłączeniem słów: „powtórnym rozpatrzeniem dwóch miejsc pracy PE”
druga część: te słowa

Wnioski o głosowanie imienne

Verts/ALE głosowanie końcowe

Wnioski o głosowanie odrębne

PPE-DE ust. 5, 6

Różne

Anders Wijkman (PPE-DE) zaproponował poprawkę ustną do ust. 24,

24. w celu wyraźnego zademonstrowania przywództwa UE w związku z negocjacjami dotyczącymi
okresu po 2012 r. wzywa Komisję do przedstawienia konkretnych projektów prawodawczych roz-
szerzających zakres dyrektywy dotyczącej budynków oraz do zaktualizowania dyrektywy dotyczą-
cej biopaliw w sposób uwzględniający najnowsze technologie z zakresu łączenia paliw tradycyjnych
i biopaliw (takie jak metyltetrahydrofolian -MTHF, lewulinian etylu itd.) w celu wprowadzenia w
całej UE obowiązkowych standardów dotyczących tych nowych paliw, utworzenia zachęt dla flot
samochodowych przystosowanych do zasilania biopaliwem oraz wprowadzenia minimalnych pro-
porcji w mieszaninach, takich jak minimalne normy 10% biopaliw w benzynie, w ramach prze-
glądu europejskiego programu w zakresie zmian klimatycznych;

C 280 E/88 PL 18.11.2006Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Środa 16 listopad 2005


