
21. Stan przygotowania Rumunii do przystąpienia do Unii Europejskiej

Spraw.: Pierre MOSCOVICI (A6-0344/2005)

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

ust. 1 1 GUE/NGL -

ust. 3 8 Verts/ALE+
Moscovici

+

ust. 4 3 ALDE +

po ust. 15 9 Verts/ALE +

ust. 16 10 Verts/ALE w

po ust. 16 11 Verts/ALE -

po ust. 17 4 ALDE ge + 256, 223, 10

ust. 21 14 PSE + poprawka ustna

12 Verts/ALE w

5 ALDE �

po ust. 22 2 GUE/NGL -

ust. 23 6s ALDE +

po ust. 23 13 PSE -

ust. 26 15 PSE -

7 ALDE ge + 247, 224, 12

po ust. 26 16 Verts/ALE -

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

Różne

Jan Marinus Wiersma zaproponował poprawkę ustną do poprawki 14,

21. z satysfakcją dostrzega (skreślenie) postępy zrealizowane przez władze rumuńskie w dziedzinie
ochrony dzieci i ponagla rząd rumuński do uregulowania kwestii wniosków o międzynarodową
adopcję złożonych w czasie moratorium w czerwcu 2001 r., zapewniając badanie wszystkich
przypadków w świetle przepisów Konwencji Praw Dziecka Organizacji Narodów
Zjednoczonych oraz rumuńskiej ustawy w sprawie statusu prawnego adopcji, w celu
umożliwienia dokonywania międzynarodowych adopcji w tych specjalnych przypadkach,
jeżeli jest to uzasadnione i właściwe;

Pan Meijer zaproponował poprawkę ustną do poprawki 2:

22a. przyjmuje z zadowoleniem zobowiązanie Komisji do zbadania kwestii zarzutów istnienia tajnych
więzień tworzonych przez CIA w niektórych krajach Europy Wschodniej, a nie tylko do zabiegania o
oświadczenia zainteresowanych rządów; potępia te praktyki i wyraża swoją ogromna troskę o los
nieznanej liczby przetrzymywanych osób; oczekuje, że wszystkie Państwa Członkowskie i
kandydujące będą w pełni stosowały się do obowiązków nałożonych na nie przez Europejską
Konwencję Praw Człowieka i Międzynarodową Konwencje w sprawie Zakazu Stosowania Tortur
oraz Innego Okrutnego, Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania albo Karania;
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