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

projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0585/2005 ALDE �

B6-0608/2005 GUE/NGL �

B6-0609/2005 PSE �

B6-0610/2005 UEN �

B6-0611/2005 Verts/ALE �

B6-0612/2005 PPE-DE �

Różne

Pan Schapira jest również sygnatariuszem wspólnego projektu rezolucji.

10. Dostęp do pomocy humanitarnej w Kaszmirze

Projekty rezolucji: B6-0591/2005, B6-0594/2005, B6-0597/2005, B6-0600/2005, B6-0603/2005 i
B6-0607/2005

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

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0591/2005
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL i UEN)

ust. 11 ust. tekst oryginału + poprawka ustna

tiret drugie ust. tekst oryginału gi + 52, 25, 6

pu A ust. tekst oryginału + poprawka ustna

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0591/2005 ALDE �

B6-0594/2005 PSE �

B6-0597/2005 PPE-DE �

B6-0600/2005 GUE/NGL �

B6-0603/2005 Verts/ALE �

B6-0607/2005 UEN �

Różne

James Elles, w imieniu groupy PPE-DE, złożył poprawkę ustną do ust. 11:

11. z zadowoleniem przyjmuje osiągnięcie porozumienia pomiędzy rządami Indii i Pakistanu w sprawie
otwarcia przejść granicznych na linii kontrolowanej; wyraża przekonanie, że otwarcie przejść ma
ogromne znaczenie dla ludności Kaszmiru i dla akcji pomocowych; wyraża nadzieję, że porozumienie
zostanie wdrożone bez zbędnych trudności administracyjnych dla ludności Kaszmiru korzystającej z
tych przejść; z zadowoleniem przyjmuje otwarcie pięciu przejść na potrzeby wymiany towarów; zwraca
się do władz obu krajów o zezwolenie na przekraczanie granicy przez ludność cywilną; [wzywa o
niezwłoczne otwarcie ostatniego przejścia, które było objęte porozumieniem] (skreślone); wspiera wez-
wanie Światowego Programu Żywnościowego ONZ do otwarcia dodatkowych przejść na linii kontrolo-
wanej w celu umożliwienia przejazdu transportom z pomocą dla setek tysięcy mieszkańców odległych
dolin i wysokich gór w Kaszmirze;
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James Elles, w imieniu groupy PPE-DE, złożył poprawkę ustną do punktu uzasadnienia A:

A. mając na uwadze, że w dniu 8 października 2005 r. miało miejsce potężne trzęsienie ziemi o sile 7,6
stopni w skali Richtera, powodując ogromne zniszczenia i wiele ofiar śmiertelnych na obszarze
30.000 km2 km2 w rejonie Kaszmiru, północno-wschodniego pogranicza Pakistanu, Afganistanu, Indii,

Catherine Stihler, w imieniu grupy PSE, i Elizabeth Lynne, w imieniu grupy ALDE, wycofały poprawki ustne,
złożone przez swoją grupę do punktu uzasadnienia A.

Wnioski o głosowanie imienne

Verts/ALE: odniesienie 2

11. Filipiny (skazanie na karę śmierci obywatela europejskiego Francisco Larra-
ñaga)

Projekty rezolucji: B6-0595/2005,B6- 0598/2005, B6-0601/2005, B6-0604/2005 i B6-0605/2005

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

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0595/2005
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE i GUE/NGL)

po punkcie uzasadnienia E 1 Verts/ALE gi - 12, 52, 7

2 Verts/ALE gi - 7, 60, 12

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0595/2005 PSE �

B6-0598/2005 PPE-DE �

B6-0601/2005 GUE/NGL �

B6-0604/2005 Verts/ALE �

B6-0605/2005 ALDE �

Wnioski o głosowanie imienne

Verts/ALE: popr. 1, 2

12. Birma/Myanmar

Projekty rezolucji: B6-0592/2005, B6-0593/2005, B6-0596/2005, B6-0599/2005, B6-0602/2005 i
B6-0606/2005

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

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0592/2005
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL i UEN)

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 74, 3, 2

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0592/2005 ALDE �

B6-0593/2005 PPE-DE �
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