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

B6-0084/2007 Verts/ALE �

B6-0090/2007 UEN �

B6-0092/2007 GUE/NGL �

B6-0094/2007 PPE-DE �

B6-0096/2007 PSE �

Wnioski o głosowanie podzielone

PPE-DE

ust. 7
pierwsza część: całość tekstu z wyjątkiem słów „czyli bez warunków wstępnych”
druga część: te słowa

5. Tworzenie euro-śródziemnomorskiej strefy wolnego handlu

Spraw.: Kader ARIF (A6-0468/2007)

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

Po ust. 14 3 PPE-DE +

ust. 17 1 ALDE w

ust. tekst oryginału go -

ust. 22 ust. tekst oryginału gp

1 +

2 +

3/ge + 318, 257, 4

ust. 46 2 ALDE -

ust. 51 ust. tekst oryginału gp

1 +

2 +

ust. 54 ust. tekst oryginału gp

1 +

2 +

Po ust. 56 4 PPE-DE +

ust. 58 5 PPE-DE gp

1 +

2 -

ust. tekst oryginału + poprawka ustna

ust. 97 9 ITS -
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Temat Popr. nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

ust. 98 10S ITS -

ust. tekst oryginału gp

1 +

2 +

ust. 100 11 PSE +

ust. 101 6 UEN -

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

Poprawki nr 7 i 8 zostały anulowane.

Wnioski o głosowanie odrębne

ALDE: ust. 17

Wnioski o głosowanie podzielone

ALDE

Popr. 5
pierwsza część: „wzywa … WTO”
druga część: „(skreślenie)”

PPE-DE

ust. 22
pierwsza część: całość tekstu z wyjątkiem słów „jest poważnie zaniepokojony … średnioterminowej” oraz
„zgodnie z zaleceniami wspomnianej oceny”
druga część: „jest poważnie zaniepokojony … średnioterminowej”
trzecia część: „zgodnie z zaleceniami wspomnianej oceny”

ust. 51
pierwsza część: całość tekstu z wyjątkiem słów „w ramach której …aspekty handlowe”
druga część: te słowa

ust. 54
pierwsza część: „wzywa państwa południowo-wschodniego wybrzeża … z uwzględnieniem ich specyfiki”
druga część: „wzywa Komisję … porozumieniach TRIPS”

ust. 98
pierwsza część: „jest zdania … rozwojem”

druga część: „podkreśla znaczenie … podmiotom społeczno-gospodarczym”

Różne

Gianluca Susta zaproponował, w imieniu grupy ALDE, następującą poprawkę ustną do ust. 58:

58. wzywa Komisję, aby nie wywierała presji na państwa południowo-wschodniego wybrzeża Morza
Śródziemnego związanej z otwarciem przez nie rynków usług idącym dalej niż otwarcie, na które
wyraziły one zgodę w ramach GATS WTO, oraz aby odpowiedziała na pozytywne oferty poprzez
rozważenie przepisów UE w zakresie większych możliwości w dziedzinie swobodnego przepływu pra-
cowników w sektorze usług (sposób IV GATS);
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