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

ust. 46 ust. tekst oryginału go/ge + 40, 29, 3

po ust. 46 10 Verts/ALE gp

1 +

2/ge + 40, 31, 0

ust. 47 ust. tekst oryginału go/ge + 38, 32, 0

ust. 48 ust. tekst oryginału go/ge - 32, 37, 2

ust. 50 ust. tekst oryginału go/ge - 30, 38, 3

ust. 52 ust. tekst oryginału go/ge - 32, 39, 1

po odniesieniu 3 1 UEN -

po pu I 2 UEN gi - 21, 51, 0

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

Wnioski o głosowanie imienne

IND/DEM: popr. 2 i 27

Wnioski o głosowanie odrębne

PPE-DE: ust.ust. 43, 46, 47, 48, 50 et 52

Wnioski o głosowanie podzielone

PPE-DE

popr. 12
pierwsza część: Całość tekstu z wyłączeniem słów „przed odnowieniem mandatu EBI dla Afryki”
druga część: te słowa

popr. 10
pierwsza część: Całość tekstu z wyłączeniem słów „chroniącej ich rolnictwo do momentu osiągnięcia przez
nie samowystarczalności, aby zagwarantować przyzwoite dochody drobnym rolnikom”

druga część: te słowa

PSE

ust. 16
pierwsza część: „podkreśla, że w celu … społeczeństwa obywatelskiego”
druga część: „apeluje o poświęcenie szczególnej uwagi … znaczenie kulturalne w Afryce”

Różne

Grupa PPE-DE zaproponowała przenieść poprawkę 12, by zapisać ją jako ust. 38a (nowy).

14. Polityka Unii Europejskiej na rzecz rozwoju „Konsensus europejski”

Spraw.: Anders WIJKMAN (A6-0319/2005)

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

ust. 7 ust. tekst oryginału go/ge + 37, 33, 1

ust. 12 5 Verts/ALE -

po ust. 12 12 GUE/NGL +
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Temat Popr. nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge —
uwagi

ust. 14 ust. tekst oryginału gp

1 +

2 -

ust. 15 4 UEN gi - 19, 53, 1

ust. tekst oryginału gp

1 +

2 +

ust. 16 tiret trzecie ust. tekst oryginału gp

1 +

2/ge - 35, 37, 0

ust. 16 tiret trzecie ust. tekst oryginału gp

1 +

2/ge - 35, 37, 0

ust. 16, po tiret szóstym 13 GUE/NGL ge - 29, 41, 1

ust. 17 1 PSE gp

1 +

2/ge - 32, 36, 0

3/ge + 39, 28, 1

4 +

ust. 19 2 PSE ge - 28, 32, 9

ust. 23 6 Verts/ALE ge - 28, 40, 2

ust. 24 7 Verts/ALE -

po ust. 24 8 Verts/ALE +

ust. 29 9 Verts/ALE gp

1/ge - 29, 39, 1

2 +

po ust. 29 14 GUE/NGL gp

1 +

2/ge - 26, 45, 0

3 -

po ust. 31 10 Verts/ALE +

ust. 32 11 Verts/ALE +

po odniesieniu 3 3 UEN ge - 18, 52, 0

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +
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Wnioski o głosowanie podzielone

IND/DEM

ust. 15
pierwsza część: Całość tekstu z wyłączeniem słów „oraz wspieranie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego”
druga część: te słowa

PPE-DE

ust. 14
pierwsza część: „potwierdza … przez UE”
druga część: „w państwach afrykańskich”

ust. 16 tiret trzecie
pierwsza część: „wsparcie ze strony wspólnotowej … rozwojowi obszarów wiejskich”
druga część: „i infrastruktury społecznej, jak ta związana z kształceniem i zdrowiem”

ust. 16 tiret szóste
pierwsza część: całość tekstu z wyjątkiem słowa „the” (nie dotyczy wersji polskiej)
druga część: to słowo

popr. 9
pierwsza część: całość tekstu z wyjątkiem słów „pomoc wiązaną”
druga część: te słowa

PPE-DE, GUE/NGL

popr. 1
pierwsza część: całość tekstu z wyjątkiem słów „kontroli przepływów kapitałowych”
druga część: „kontroli przepływów kapitałowych”
trzecia część: „jak na przykład międzynarodowych systemów podatkowych”
czwarta część: „podkreśla ponadto … państw i społeczeństw”

PPE-DE, PSE

popr. 14
pierwsza część: „zauważa, że … bezpieczeństwu żywności”
druga część: „i niezależności żywieniowej … produkcji rolnej na eksport”
trzecia część: „zamiast promowania … produkcji rolnej na eksport”

Wnioski o głosowanie imienne

IND/DEM: popr. 4

Wnioski o głosowanie odrębne

PPE-DE: ust. 7
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