
ZAŁĄCZNIK I

WYNIKI GŁOSOWANIA

Skróty i symbole

+ przyjęto

- odrzucono

) bezprzedmiotowe

w wycofano

gi (…, …, …) głosowanie imienne (za, przeciw, wstrzymujących się)

ge (…, …, …,) głosowanie elektroniczne (za, przeciw, wstrzymujących się)

gp głosowanie podzielone

go głosowanie odrębne

popr. poprawka

pk poprawka kompromisowa

oc odpowiednia część

s poprawka skreślająca

= poprawki identyczne

ust. ustęp

art. artykuł

pu punkt uzasadnienia

pr projekt rezolucji

wpr wspólny projekt rezolucji

taj głosowanie tajne

1. Perspektywa finansowa

Projekt rezolucji: B6-0049/2006

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

Projekt rezolucji B6-0049/2006 Komisji Budżetowej

ust. 2 1 PSE ge + 434, 214, 13

ust. tekst oryginału )

ust. 4 4 GUE/NGL gp

1 -

2 -

ust. tekst oryginału gp/gi

1 + 518, 121, 11

2 + 523, 115, 14
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Temat Popr. nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge — uwagi

ust. 6 ust. tekst oryginału gi + 545, 87, 29

Po punkcie uzasadnienia E 2 GUE/NGL -

3 GUE/NGL -

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 541, 56, 76

Wnioski o głosowanie imienne

IND/DEM ust. 4, ust. 6 oraz głosowanie końcowe

Wnioski o głosowanie podzielone

IND/DEM

ust. 4

pierwsza część: „odrzuca konkluzje Rady w obecnej formie”

druga część: „ponieważ nie… środków w Państwach Członkowskich”

GUE/NGL

popr. 4

pierwsza część: „odrzuca konkluzje Rady… trwającego procesu rozszerzenia”

druga część: „nosi ślady stereotypów neoliberalnych… środków w Państwach Członkowskich”

Różne

W całym tekście sformułowanie wspólne stanowisko (-a) należy zastąpić sformułowaniem „konkluzje”

2. Utworzenie komisji śledczej do zbadania sprawy upadku spółki „Equitable
Life Assurance Society”

Projekt decyzji B6-0050/2006

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

Projekt rezolucji B6-0050/2006
(Konferencja przewodniczących)

ust. 2 1 Verts/ALE + poprawka ustna

głosowanie: nad decyzją (jako całością) +

Heide Rühle złożyła, w imieniu grupy Verts/ALE, poprawkę ustną do poprawki 1:

„— oceni stan skarg złożonych przez obywateli europejskich spoza Zjednoczonego Królestwa i
stosowność środków prawnych dostępnych w ramach prawodawstwa brytyjskiego i europejskiego
dla właścicieli polis z innych Państw Członkowskich”
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