
15. Europejskie agencje regulacyjne

Projekt rezolucji: B6-0634/2005

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

Projekt rezolucji B6-0634/2005
(komisja AFCO i komisja BUDG)

ust. 4 lit. f) § tekst oryginału + poprawka ustna

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

Różne

Jo Leinen, przewodnicząca komisji AFCO, zaproponowała poprawkę ustną do ustępu 4 lit. f):

f) Rada deleguje do organu nadzorczego, rady administracyjnej agencji swoich przedstawicieli,
specjalistów, którzy przed mianowaniem mogą zostać przesłuchani przez Parlament Europejski, o
ile uzna on to za stosowne; przedstawiciele delegowani są w liczbie proporcjonalnej do zadań i
znaczenia agencji, przy czym docelowo dąży się do zmniejszenia rady administracyjnej w celu
poprawy jej efektywności. Dopóki liczba przedstawicieli w radzie administracyjnej jest równa
liczbie Państw Członkowskich, Parlament wyznacza ze swojej strony dwóch posłów do rady
administracyjnej;

16. Organizacja konferencji ministerialnej WTO

Projekty rezolucji: B6-0619/2005, 0620/2005, 0621/2205, 0623/2005, 0624/2005 i 0628/2005

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

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0619/2005
(PPE-DE, PSE, ALDE i UEN)

§ 5 1 PSE gi - 267, 334, 11

§ 6 2 PSE gi - 230, 372, 13

§13 3 PSE gi - 275 ,301, 31

§ 14 4 PSE gi - 253, 338, 32

§ tekst oryginału gp

1 +

2 +

§ 16 5 PSE gi - 270, 313, 26

§ 19 § tekst oryginału gp

1 +

2/ge + 346, 243, 14

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 475, 106, 14

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0619/2005 PSE �

B6-0620/2005 PPE-DE �
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Temat Popr. nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge —
uwagi

B6-0621/2005 UEN �

B6-0623/2005 Verts/ALE �

B6-0624/2005 ALDE �

B6-0628/2005 GUE/NGL �

Wspólny projekt rezolucji podpisała również Roberta Angelilli w imieniu grupy UEN.

Wspólny projekt rezolucji podpisał również Jorgo Chatzimarkakis w imieniu grupy ALDE.

5 poprawek podpisała również Erika Mann w imieniu grupy PSE.

Wnioski o głosowanie podzielone

PSE

§ 14
pierwsza część: Całość tekstu z wyłączeniem słów „pociągające za sobą dalsze otwarcie rynku”
druga część: te słowa

§ 19
pierwsza część: Całość tekstu z wyłączeniem słów „i TRIMS (Porozumienie w sprawie środków dotyczących
inwestycji związanych z handlem)”
druga część: te słowa

Wnioski o głosowanie imienne

ALDE: popr. 1-5 oraz głosowanie końcowe

17. Prawa człowieka w Kambodży, Laosie i Wietnamie

Projekty rezolucji: B6-0622/2005, 0625/2005, 0626/2005, 0627/2005, 0629/2005 et 0631/2005

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

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0622/2005
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL i UEN)

ust. 5 tiret drugie § tekst oryginału + poprawka ustna

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0622/2005 UEN �

B6-0625/2005 ALDE �

B6-0626/2005 PSE �

B6-0627/2005 GUE/NGL �

B6-0629/2005 PPE-DE �

B6-0631/2005 Verts/ALE �
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