
7. Ochrona i zrównoważona eksploatacja zasobów rybołówstwa *

Spraw.: Ioannis GKLAVAKIS (A6-0085/2007)

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

Poprawki komisji przedmiotowo właś-
ciwej — głosowanie łączne

1-2 komisja +

art. 11 ust. 5 3 PSE +

głosowanie: projekt z poprawkami +

głosowanie: rezolucja legislacyjna gi + 572, 35, 10

Wnioski o głosowanie imienne

PPE-DE: głosowanie końcowe

8. Galileo

Projekt rezolucji: (B6-0155/2007)

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

Projekt rezolucji B6-0155/2007
(komisja ITRE)

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

9. Sytuacji praw człowieka na świecie w roku 2006, polityka UE w tej dziedzi-
nie

Spraw.: Simon COVENEY (A6-0128/2007)

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

po ust. 3 1 ALDE gi + 315, 251,5 0

§ 4 § tekst oryginału go +

§ 15 2 ALDE +

§ 16 § tekst oryginału gp

1 +

2 +

§ 19 3 ALDE gi + 575, 32, 10

§ 21 § tekst oryginału gp

1 +

2 +

§ 28 19 PPE-DE + poprawka ustna

§ tekst oryginału �

§ 29 21 PPE-DE +

§ 36 § tekst oryginału go +
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Temat Popr. nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge — uwagi

§ 47 § tekst oryginału go +

§ 56 18S PPE-DE -

po ust. 65 11 PSE +

po ust. 66 4 ALDE +

§ 68 20 PPE-DE +

§ 81 5 ALDE -

po ust. 84 6 ALDE gi - 89, 520, 9

§ 85 17 PPE-DE +

§ 93 16 PPE-DE, PSE +

§ 94 § tekst oryginału + poprawka ustna

§ 106 15 PPE-DE +

po ust. 109 7=
14=

ALDE,
Verts/ALE, PSE

gi + 327, 281, 5

§ 122 § tekst oryginału gp

1 +

2 +

3 +

4 +

§ 126 8 ALDE gp

1 +

2/ge + 332, 273, 8

§ 132 § tekst oryginału go +

po ust. 133 9 ALDE gi + 333, 233, 40

§ 144 10 ALDE gi + 524, 45, 53

12 PSE w

po ust. 145 13 PSE + poprawka ustna

§ 149 § tekst oryginału go +

§ 150 § tekst oryginału go +

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +
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Wnioski o głosowanie imienne

ALDE: popr. 1, 3, 6, 7, 9, 10

Wnioski o głosowanie odrębne

PSE: ust. 150
PPE-DE: ust. 4, 28, 36, 47, 132, 149 i 150

Wnioski o głosowanie podzielone

PSE, GUE/NGL

ust. 122
pierwsza część: „powołuje się na wspomnianą wyżej … większy nacisk na prawa człowieka”, z wyjątkiem
słów „większy”
druga część: „większy”
trzecia część: „wyraża jednak zaniepokojenie… rezolucji z dnia 14 lutego 2006 r.”
czwarta część: „wyraża jednak zaniepokojenie …z krajami trzecimi”

PPE-DE

ust. 16
pierwsza część: całość tekstu z wyjątkiem słów „konieczność ratyfikacji” … oraz „członków ich rodzin”
druga część: te słowa

ust. 21
pierwsza część: całość tekstu z wyjątkiem słów „między stronami konfliktu”
druga część: te słowa

popr. 8
pierwsza część: „wyraża głębokie zaniepokojenie … próbujących dostać się do państw członkowskich UE”
druga część: „wzywa do … jednym z państw członkowskich”

Różne

Sarah Ludford zaproponowała następującą poprawkę ustną do poprawki 19:

28. wyraża zaniepokojenie skutkami dla zwykłej ludności palestyńskiej decyzji UE o zawieszeniu
niesienia pomocy za pośrednictwem Autonomii Palestyńskiej z powodu niespełnienia przez Autonomię
uzasadnionych warunków po powszechnych wyborach w Palestynie, domaga się rozszerzenia między-
narodowego mechanizmu tymczasowego oraz nalega, aby Rada i Komisja dokładnie śledziły zmienia-
jącą się sytuację oraz wspierały warunki umożliwiające wznowienie niesienia pomocy za pośrednictwem
Autonomii Palestyńskiej;

Simon Coveney, sprawozdawca, zaproponował następującą poprawkę ustną do ust. 94:

94. dostrzega znaczące konsekwencje, jakie dla praw człowieka ma wojna trwająca w Iraku oraz
złożony charakter obecnej niepewnej sytuacji politycznej; odnotowuje sprawozdania i rezolucje przyjęte
przez Parlament w sprawie Iraku oraz zawarte w nich zalecenia; wzywa Radę i Komisję do stałego
oceniania, w jaki sposób UE mogłaby odegrać bardziej konstruktywną rolę w doprowadzeniu do stabi-
lizacji w Iraku; z ogromnym zdumieniem odnotowuje, że mimo katastrofalnej sytuacji i cierpień lud-
ności irackiej i irackich uchodźców Biuro Pomocy Humanitarnej ECHO czasowo wstrzymało pomoc
humanitarną dla Iraku; z zadowoleniem przyjmuje jednakże wznowienie tej pomocy począwszy d
lutego 2007 r.;
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Sarah Ludford zaproponowała następującą poprawkę ustną do poprawki 13:

145a. przypomina swoją rezolucję z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie zintegrowanego podejścia
do równouprawnienia kobiet i mężczyzn w ramach prac komisji; wzywa wszystkie swoje komisje do
podjęcia wszelkich wysiłków w celu przestrzegania równowagi płci w swych działaniach (łącznie ze
składem delegacji i zaproszonych prelegentów) oraz do wdrożenia planów działania związanych z rów-
nouprawnieniem kobiet i mężczyzn przedłożonych przez posłów odpowiedzialnych w ramach każdej
komisji za włączanie problematyki płci do głównego nurtu życia społecznego i politycznego;

10. Moratorium na karę śmierci

Projekt rezolucji: (B6-0164/2007)

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

Projekt rezolucji B6-0164/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) + 4. odniesienie —
poprawka ustna

Różne

Marco Cappato zaproponował poprawkę ustną do odniesienia nr 4:

— uwzględniając oświadczenie o zniesieniu kary śmierci, wydane dnia 19 grudnia 2006 r. na forum
Zgromadzenia Ogólnego ONZ przez prezydencję UE i podpisane pierwotnie przez 85 państw ze
wszystkich regionów geograficznych,

11. Homofobia w Europie

Projekty rezolucji: (B6-0167/2007, B6-0168/2007, B6-0170/2007, B6-0171/20070)

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

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0167/2007
(PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 6 § tekst oryginału go/ge + 324, 245, 22

§ 8 § tekst oryginału go +

Punkt preambuły C § tekst oryginału go/ge + 301, 256, 34

punkt preambuły H § tekst oryginału go +

Punkt preambuły K § tekst oryginału go +

Punkt preambuły M § tekst oryginału go -

Punkt preambuły Q § tekst oryginału go/ge + 296, 261, 41

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 325, 124, 150

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0167/2007 ALDE �

B6-0168/2007 PSE �

B6-0170/2007 UEN �

B6-0171/2007 Verts/ALE, GUE/NGL �
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