
PPE-DE

ust. 35
pierwsza część: Całość tekstu z wyjątkiem słów „i parlamentów narodowych”
druga część: te słowa

ust. 29
pierwsza część: Całość tekstu z wyjątkiem słów „nalega, aby Stany Zjednoczone … protokołu z Kioto”
druga część: te słowa

PPE-DE, PSE

Sophia in 't Veld i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra przedłożyli następującą poprawkę ustną do ust. 13:

13. przyjmuje do wiadomości niedawne utworzenie grupy roboczej wysokiego szczebla złożonej z
przedstawicieli Komisji i Rady oraz przedstawicieli rządu USA (Departamentu Sprawiedliwości i Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego), która stanowi ramy polityczne dla dialogu UE-USA w dziedzinie bezpieczeń-
stwa; wzywa, w celu podniesienia legitymizacji demokratycznej tego dialogu, do włączenia Parlamentu
Europejskiego do tego dialogu;

20. Sprawozdanie o postępach Chorwacji w 2006 r.

Spraw.: Hannes SWOBODA (A6-0092/2007)

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

po ust. 5 19 Verts/ALE +

12 UEN -

13 UEN -

ust. 8 lit. a) 3 PPE-DE ge - 261, 263, 8

ust. 8 lit. b) 4 PPE-DE +

ust. 8 lit. c) 20 Verts/ALE -

5 PPE-DE -

ust. 8 lit. f) 18 PSE + poprawka ustna

ust. 8 lit. g) 14 UEN -

ust. 8 lit. j) 15 UEN gp/gi

1 + 513, 21, 8

2 + 445, 55, 7

3 + 453, 54, 5

ust. 9 6 PPE-DE +

ust. 10 7 PPE-DE w

po ust. 10 8 UEN -

23 PPE-DE ge - 163, 337, 15

po ust. 10 24 PSE, PPE-DE, Verts/ALE + poprawka ustna
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Temat Popr. nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge — uwagi

po ust. 11 16 UEN -

21 Verts/ALE gp

1 +

2 -

po odniesieniu 5 1 PPE-DE +

pp C 22 ALDE -

po pp C 9 UEN -

10 UEN -

11 UEN -

pp G 2 PPE-DE ge - 213, 286, 11

17 PSE +

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

Wnioski o głosowanie imienne

IND/DEM: pp G
GUE/NGL: ust. 8 lit. j)

Wnioski o głosowanie podzielone

Verts/ALE:

popr. 21
część pierwsza: Całość tekstu z wyjątkiem słów „jest zaniepokojony … chorwackich organizacji pozarządo-
wych przez służby wywiadu”
druga część: te słowa

GUE/NGL

ust. 8 lit. j)
część pierwsza: „przypomina władzom chorwackim … członkostwa w UE”
druga część: „wzywa władze chorwackie … sektorze hutniczym,”
część trzecia „uważa, że należy uczynić więcej … stowarzyszeniu z Chorwacją”

Różne

Poprawka 24 wprowadza nowy ustęp po ust. 10 (a nie po ust. 9).

W punkcie preambuły J tekst powinien brzmieć „otwarto sześć rozdziałów wspólnotowego dorobku”.

Hannes Swoboda zaproponował następujące poprawki ustne:

Poprawka 18 – słowa „rządu i władz lokalnych” zastępuje się słowami „chorwackich władz”

Poprawka 24 – dodanie słów „z sąsiadującymi krajami” po „bilateralnej”
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