
10. Europejska Polityka Sąsiedztwa

Spraw.: Charles TANNOCK (A6-0399/2005)

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

ust. 1 37 PPE-DE +

po ust. 3 13 PSE +

55 PPE-DE +

ust. 5 38 PPE-DE + poprawka ustna

po ust. 6 39 PPE-DE +

ust. 7 18 Verts/ALE +

po ust. 7 19 Verts/ALE -

po ust. 8 20 Verts/ALE ge + 239, 29, 183

40 PPE-DE +

po ust. 14 21 Verts/ALE +

ust. 16 41 PPE-DE +

54 PPE-DE +

po ust. 18 22 Verts/ALE -

ust. 20 35 PPE-DE +

42 PPE-DE +

ust. 21 43 PPE-DE +

po ust. 22 12 PSE ge - 146, 300, 5

ust. 25 ust. tekst oryginału go +

ust. 27 17 PSE +

ust. 29 i 30 - tekst oryginału + wprowadzone po
ust. 35

ust. 29 44 PPE-DE +

przed ust. 31 5 ALDE w

ust. 33 - tekst oryginału +

po ust. 35 45 PPE-DE +

ust. 36 14 PSE +

po ust. 36 6 ALDE w

ust. 37 15 PSE +

ust. 43 4 ALDE + poprawka ustna

46 PPE-DE )

ust. 44 16 PSE +

47 PPE-DE w
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Temat Popr. nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge — uwagi

po ust. 45 7 ALDE +

8/rev ALDE w

ust. 46 48 PPE-DE +

23 Verts/ALE gp

1 -

2 -

ust. 48 49 PPE-DE +

ust. 49 24 Verts/ALE -

2 PPE-DE +

ust. 51 25 Verts/ALE +

ust. 52 26 Verts/ALE +

50 PPE-DE gp

1 +

2/ge + 254, 156, 10

ust. 53 27 Verts/ALE +

ust. 54 51 PPE-DE w

ust. 55 53 PPE-DE +

ust. 56 52 PPE-DE +

ust. 58 ust. tekst oryginału + poprawka ustna

po ust. 58 28 Verts/ALE gp

1 +

2 -

29 Verts/ALE gp

1 +

2/ge + 244, 153, 6

30 Verts/ALE +

31 Verts/ALE +

po odniesieniu 1 34 PPE-DE +

Odniesienie 6 3 ALDE +

po odniesieniu 6 9 ALDE +

10 ALDE +

punkt D uzasadnienia 32 Verts/ALE +

po punkcie F uzasadnienia 36 PPE-DE +
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Temat Popr. nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge — uwagi

pu K 33 Verts/ALE ge - 167, 189, 3

po pu O 11 PSE -

Po pu P 1 PPE-DE ge - 177, 206, 11

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

Wnioski o głosowanie podzielone

PPE-DE

popr. 29

pierwsza część: „wzywa Rosję i Turcję … współpracy regionalnej;”

druga część: „w związku z tym … granic z Armenią;”

Verts/ALE

popr. 50

pierwsza część: „z zadowoleniem przyjmuje … Narodów Zjednoczonych”

druga część: „w tym rozbrojenia Hezbollahu”

popr. 28

pierwsza część: Całość tekstu z wyłączeniem słowa „ciągłej”

druga część: to słowo

PSE

popr. 23

pierwsza część: „zwraca uwagę, że …podstawowych swobód w Tunezji”

druga część: (skreślenie)

Wnioski o głosowanie odrębne

Verts/ALE ust. 25

Różne

Grupa ALDE zaproponowała:

— aby ust. 29 i 30 zostały umieszczone po ust. 35;

— aby ust. 33 został umieszczony po tytule „Maghreb” (odrzucono).

Grupa PPE-DE wycofała swoje poprawki 47 i 51.

Grupa ALDE wycofała swoje poprawki 5, 6 i 8/rév.

Charles Tannock, w imieniu grupy PPE-DE, złożył następujące poprawki ustne:

Poprawka ustna do poprawki 4 (złożona przez grupę ALDE, dotycząca ust. 43):

przypomina o potrzebie zwrócenia szczególnej uwagi na suwerenne państwa kontynentu europejskiego,
które nie są członkami Unii Europejskiej, w szczególności na Norwegię, Islandię i Lichtenstein będące
członkami EOG/EFTA oraz na Szwajcarię należącą do EFTA, które mają swoje własne umowy dwustronne
z UE; uważa, że te bliskie więzi gospodarcze i polityczne powinny stanowić podstawę bliższej współpracy
i dalszego rozwoju stosunków z Andorą, Monako, San Marino i Watykanem oraz że każdemu z tych
państw odpowiednio powinno umożliwić się uczestnictwo w nowym procesie sąsiedztwa;
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Poprawka ustna do poprawki 38 (złożona przez grupę PPE-DE, dotycząca ust. 5):

wzywa Komisję do zdefiniowania celu i jasnych priorytetów Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, dzięki czemu
zostaną ustalone kryteria oceny osiągnięć oraz z zadowoleniem przyjmuje pomysł opracowania w
końcowej fazie procesu EPS umowy o europejskim sąsiedztwie dla tych państw, które nie ubiegają się o
członkostwo, ale które zbliżają się do dorobku prawnego Unii Europejskiej; wzywa Komisję do zapropono-
wania i rozwinięcia specjalnej polityki mającej na celu rozciągnięcie w miarę możliwości polityki
sąsiedztwa na wyspiarskie kraje położone na Atlantyku sąsiadujące z peryferyjnymi regionami stanowią-
cymi część UE przylegającymi do kontynentu europejskiego, gdy kwestie geograficznej bliskości,
podobieństw kulturalnych i historycznych oraz wzajemnego bezpieczeństwa mogą być istotne;

Poprawka ustna do ust. 58 (tekst oryginału):

wyraża opinię, że konflikt w Górnym Karabachu utrudnia rozwój Armenii i Azerbejdżanu i współpracę
regionalną, jak również skuteczne wprowadzanie w życie EPS; apeluje do obu stron o powstrzymanie się
od jednostronnych działań i agresywnych oświadczeń oraz o podjęcie wszelkich wysiłków w celu rozwią-
zania konfliktu w drodze konstruktywnego dialogu, w oparciu o poszanowanie praw mniejszości i zasad
prawa międzynarodowego; podkreśla wagę kontynuowania reform demokratycznych w celu rozwoju
regionu oraz stosunków z UE; wzywa wszystkie zainteresowane strony do znalezienia sposobu umożli-
wiającego stopniowy powrót uchodźców w oparciu o prawa mniejszości, w szczególności w odniesieniu
do powrotu Azerów na okupowane terytoria; wzywa państwa członkowskie Grupy Mińskiej OBWE do
skuteczniejszej koordynacji swoich działań z Heikki Talvitie, specjalnym przedstawicielem UE ds. południo-
wego Kaukazu, w celu uzyskania postępu w negocjacjach;

11. Przyszłość strategii lizbońskiej z punktu widzenia równouprawnienia płci

Spraw.: Edite ESTRELA (A6-0402/2005)

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

ust. 18 5 PPE-DE +

ust. 19 ust. tekst oryginału go +

po ust. 23 4 PSE +

ust. 26 1 ALDE +

ust. 28 ust. tekst oryginału gp

1 +

2 -

ust. 34 ust. tekst oryginału go -

przed odniesieniem 1 2=
3=

Verts/ALE, GUE/NGL
PSE

+

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

Wnioski o głosowanie podzielone

ALDE, PPE-DE, PSE

ust. 28

pierwsza część: Całość tekstu z wyłączeniem słów „zapewnienia opieki i środków finansowych … jak też w
zakresie”

druga część: te słowa
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