
13. Pomoc makrofinansowa dla Gruzji *

Projekt decyzji (C6-0407/2005)

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

głosowanie: projekt legislacyjny +

14. Program Legislacyjny i Program Prac Komisji (2006)

Projekty rezolucji: B6-0636/2005, 0637/2005, 0638/2005, 0639/2005, 0640/2005 i 0641/2005

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

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0636/2005
(PPE-DE, ALDE i UEN)

ust. 4 ust. tekst oryginału gp

1 +

2 +

ust. 20 ust. tekst oryginału gp

1 +

2/ge - 38, 479, 12

ust. 33 ust. tekst oryginału gp

1 +

2 +

ust. 43 ust. tekst oryginału gp

1 +

2 -

ust. 53 ust. tekst oryginału gp

1 +

2 -

3 +

ust. 56 tekst oryginału gp

1 +

2/ge + 279, 241, 12

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) ge + 255, 251, 32

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0636/2005 UEN �

B6-0637/2005 PSE �

B6-0638/2005 PPE-DE �

B6-0639/2005 Verts/ALE �

B6-0640/2005 GUE/NGL �

B6-0641/2005 ALDE �
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Wnioski o głosowanie podzielone

PPE-DE:

ust. 43
pierwsza część: wzywa Komisję do … i informowania pacjentów,
druga część: oraz do … reklamowania leków recepturowych

UEN:

ust. 4
pierwsza część: z zadowoleniem przyjmuje plan D … koordynowanej międzyinstytucjonalnej akcji i strategii,
druga część: umożliwiających szybkie … ponad 50% ludności UE

ust. 20
pierwsza część: Całość tekstu z wyłączeniem słów: przedstawioną w Zielonej Księdze
druga część: te słowa

ALDE:

ust. 33
pierwsza część: Całość tekstu z wyłączeniem słów: prowadzenia polityki prorodzinnej … przyjaznego dzie-
ciom
druga część: te słowa

ust. 56
pierwsza część: jest przekonany, że proces … podjętymi już zobowiązaniami
druga część: wzywa jednak Komisję … przedstawienia wniosków Parlamentowi

PPE-DE, ALDE:

ust. 53
pierwsza część: Całość tekstu z wyłączeniem słów: częstsze oraz w razie konieczności
druga część: Słowa: w razie konieczności
trzecia część: Słowa: częstsze

15. Prawa człowieka i wolność prasy w Tunezji oraz ocena Światowego
Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego w Tunisie

Projekty rezolucji: B6-0646/2005, 0647/2005, 0648/2005, 0652/2005, 0655/2005 i 0669/2005

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

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0646/2005
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL i UEN)

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0646/2005 PSE �

B6-0647/2005 Verts/ALE �

B6-0648/2005 GUE/NGL �

B6-0652/2005 PPE-DE �

B6-0655/2005 ALDE �

B6-0669/2005 UEN �
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