
9. Negocjacje układu o stowarzyszeniu między UE a Wspólnotą Andyjską

Spraw.: Luis YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA (A6-0025/2007)

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

ust. 1 lit. b) 1 PSE w

12 GUE/NGL -

15 Verts/ALE -

ust. tekst oryginału + poprawka ustna

ust. 1 lit. d) 2 PSE -

ust. tekst oryginału gp

1 +

2 +

ust. 1 po lit. e) 14 GUE/NGL gp

1 +

2/ge - 228, 323, 4

ust. 1 lit. s) 4 PSE w

17 Verts/ALE w

ust. tekst oryginału + poprawka ustna

ust. 1 lit. t) 5s=
18s=

PSE
Verts/ALE

-

ust. 1 lit. u) 6=
19=

PSE
Verts/ALE

w

ust. tekst oryginału + poprawka ustna

ust. 1 lit. v) 7s=
20s=

PSE
Verts/ALE

w

ust. tekst oryginału + poprawka ustna

ust. 1 lit. x) 8s PSE w

21 Verts/ALE w

13 GUE/NGL -

ust. tekst oryginału + poprawka ustna

ust. 1 lit. y) 9 PSE w

22 Verts/ALE -

ust. 1 lit. aa) 23 Verts/ALE -

ust. 1 lit. ab) ust. tekst oryginału go +

ust. 1 lit. ac) ust. tekst oryginału go +

Po odniesieniu 7 10 GUE/NGL -
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Temat Popr. nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

pp D 11 GUE/NGL -

16 Verts/ALE -

Głosowanie: nad zaleceniem (jako całością) gi + 470, 29, 65

Poprawka 3 została anulowana.

Wnioski o głosowanie imienne

PPE-DE: głosowanie końcowe

Wnioski o głosowanie odrębne

GUE/NGL: ust. 1ab i 1ac

Wnioski o głosowanie podzielone

GUE/NGL

ust. 1 lit. d)
pierwsza część: całość tekstu z wyjątkiem słów „i terroryzmu, zwłaszcza narkoterroryzm”

druga część: te słowa

PPE-DE

popr. 14
pierwsza część: „priorytetowe traktowanie działań … i zdrowia”
druga część: „mających na celu pomoc … tego rodzaju politykę”

Różne

Luis Yáñez-Barnuevo García (sprawozdawca) zgłosił następujące poprawki ustne:

— ustęp 1 lit. b)

„1b) wskazania w upoważnieniu do negocjacji, że jednym z celów układu o stowarzyszeniu między
UE a Wspólnotą Andyjską jest docelowo utworzenie zaawansowanej strefy wolnego handlu, dialog
polityczny i współpraca, a ponadto wspieranie trwałego rozwoju społecznego, spójności społecznej,
utrwalania demokracji i państwa prawa oraz pełnego poszanowania praw człowieka, praw obywatel-
skich, politycznych, gospodarczych, społecznych, nie zapominając o kulturowym i środowiskowym
wymiarze tychże praw;”

— ustęp 1 lit. s)

„1s) uwzględnienia w wytycznych dotyczących negocjacji stopniowej i wzajemnej liberalizacji
wymiany handlowej w warunkach sprawiedliwości i obopólnych zysków w oparciu
o komplementarność i solidarność, aby przyszły układ zmniejszył różnice między UE a Wspólnotą
Andyjską oraz między poszczególnymi krajami samej Wspólnoty Andyjskiej;; wprowadzenia
w związku z tym specjalnego, zróżnicowanego i elastycznego traktowania w odniesieniu do ustalanych
terminów, stosownie do zobowiązań w zakresie integracji regionalnej i podnoszenia konkurencyjności
krajów andyjskich, przy zdecydowanym wsparciu transformacji produkcji i konkurencyjności gospo-
darki krajów andyjskich poprzez instrumenty współpracy na rzecz rozwoju, jak również poprzez trans-
fer technologii, włączenie wymogów krajowych do zasad dotyczących pochodzenia oraz tworzenie
programów współpracy i pomocy technicznej, przy jednoczesnym promowaniu stabilnego otoczenia
prawnego gwarantującego bezpieczeństwo inwestycji i stosunków gospodarczo-handlowych między
stronami;”
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— ustęp 1 lit. u)

„1u) uwzględnienia faktu, że zawarcie umowy o stowarzyszeniu ze Wspólnotą Andyjską, ustanawia-
jącej Euro-latynoamerykańską Strefę Globalnego Stowarzyszenia Międzyregionalnego, jest prioryteto-
wym celem strategicznym w zewnętrznych stosunkach UE w międzynarodowym kontekście, charakte-
ryzującym się coraz większą współzależnością, wzrostem gospodarczym, pojawianiem się nowych
potęg gospodarczych, a także szeregiem globalnych wyzwań przenikających granice państwowe, takich
jak bezpieczeństwo, zarządzanie gospodarcze na świecie, ochrona środowiska i zmniejszenie ubóstwa;”

— ustęp 1 lit. v)

„1v) zobowiązania się do ustanowienia Euro-latynoamerykańskiej Strefy Globalnego Stowarzyszenia
Międzyregionalnego z pełnym poszanowaniem nowego mechanizmu Międzynarodowej Organizacji
Handlu (WTO) na rzecz przejrzystości oraz praw i obowiązków wypływających z WTO, zwłaszcza
art. XXIV Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) oraz art. V Układu ogólnego
w sprawie handlu usługami (GATS), przyczyniając się w ten sposób do wzmocnienia wielostronnego
systemu handlowego;”

— ustęp 1 lit. x)

„1x) negocjowania jednolitego i niepodzielnego porozumienia handlowego, które wykracza poza
obecne i przyszłe zobowiązania stron wypływające z WTO i ustanawia, po upływie okresu przejścio-
wego zgodnie z wymogami WTO, Euro-latynoamerykańską Strefę Globalnego Stowarzyszenia Między-
regionalnego, która nie pomija żadnego sektora i uwzględnia, w możliwie najmniej restrykcyjny sposób,
wymiar rozwoju oraz szczególną wrażliwość niektórych produktów;”

10. Osoby zaginione na Cyprze

Projekt rezolucji: B6-0118/2007

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

Projekt rezolucji B6-0118/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL, IND/DEM)

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

11. Uwarunkowania wyspiarskie, naturalne i gospodarcze w kontekście polityki
regionalnej

Spraw.: Francesco MUSOTTO (A6-0044/2007)

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

ust. 25 ust. tekst oryginału go +

ust. 26 ust. tekst oryginału go +

pp E ust. tekst oryginału go +

pp F ust. tekst oryginału go +

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 473, 26, 35

Wnioski o głosowanie imienne

PPE-DE: głosowanie końcowe

Wnioski o głosowanie odrębne

Verts/ALE: ust. 25
GUE/NGL: ust. 25, 26 i pp E i F
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