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

Po punkcie F uzasadnienia 3 Verts/ALE gi - 161, 445, 28

Po punkcie O uzasadnienia 1 PSE -

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0190/2007 PSE �

B6-0191/2007 ALDE �

B6-0192/2007 Verts/ALE �

B6-0194/2007 GUE/NGL �

B6-0195/2007 PPE-DE �

B6-0196/2007 UEN �

Grupa ALDE wycofała swój podpis pod projektem wspólnej rezolucji.

Wnioski o głosowanie podzielone

ALDE

popr. 2
pierwsza część: „wyraża zaniepokojenie … podjęcia dialogu;”
druga część: „zauważa głębokie … bezpieczeństwa na świecie;”
trzecia część: „wzywa Stany Zjednoczone…” Rady NATO-Rosja;

Verts/ALE

ust. 11
pierwsza część: „wzywa Komisję i Radę … zamrożonych konfliktów”
druga część: „w Górskim Karabachu … tych państw;”

Wnioski o głosowanie imienne

Verts/ALE: popr. 3, 5, 6, 7 i 9

Różne

Charles Tannock, w imieniu grupy PPE-DE, złożył następującą poprawkę ustną do ust. 2:

2. podkreśla znaczenie większej jedności i solidarności pomiędzy państwami członkowskimi Unii
Europejskiej w zakresie stosunków z Rosją; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje wspólną
linię podjętą przez UE w negocjacjach z rządem rosyjskim w sprawie zniesienia rosyjskiego zakazu
importu polskich produktów rolnych;

8. Reformy w świecie arabskim: jaka strategia dla Unii Europejskiej?

Spraw.: Michel ROCARD (A6-0127/2007)

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

Po ust. 1 2 Verts/ALE -

ust. 4 10/rev PPE-DE ge - 277, 337, 18
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Temat Popr. nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

ust. 5 11/rev PPE-DE +

19 ALDE gi + poprawka ustna
550, 64, 21

ust. 10 12/rev PPE-DE ge - 293, 327, 12

ust. 11 13/rev PPE-DE -

4 PSE -

Po ust. 11 5 PSE -

ust. 12 14/rev PPE-DE ge + poprawka ustna
372, 228, 27

ust. tekst oryginału �

Po ust. 12 3 Verts/ALE +

ust. 14 20 ALDE gi + 523, 57, 61

15/rev PPE-DE ge - 274, 351, 11

ust. 16 16/rev PPE-DE ge + 349, 247, 31

ust. 18 21 ALDE gi + 382, 222, 33

22 ALDE w

ust. 19 18/rev PPE-DE -

Po ust. 26 6 PSE +

Punkt preambuły C 7/rev PPE-DE +

Punkt preambuły H 8/rev/S PPE-DE ge + 308, 297, 9

Punkt uzasadnienia M 9/rev PPE-DE ge - 261, 348, 13

Po punkcie N uzasadnienia 1 Verts/ALE -

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

Poprawka 17 została wycofana.

Wnioski o głosowanie imienne

ALDE: popr. 19, 20 i 21

Różne

Marco Cappato zaproponował następującą poprawkę ustną do poprawki 14/rev:

12. zauważa, że jakiekolwiek pogłębienie stosunków europejsko-arabskich zależy od energii i talentu,
z jakim uda się Europie pogodzić historyczną misję i odpowiedzialność wobec Państwa Izrael
i społeczeństwa żydowskiego z jej odpowiedzialnością odgrywania aktywniejszej i skuteczniejszej roli,
gwarantując większe przestrzeganie prawa międzynarodowego i humanitarnego, tak aby osiągnąć
trwałe rozwiązanie konfliktu, a konkretnie doprowadzić do utworzenia demokratycznego państwa
Palestyńskiego współistniejącego w pokoju i bezpieczeństwie z Państwem Izrael;
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Marco Cappato zaproponował następującą poprawkę ustną do poprawki 19:

5. jest zdania, że o ile niezmiernie istotne jest, aby stosunki europejsko-arabskie uwzględniały nie-
odzowną potrzebę walki z terroryzmem, to dla skuteczności oraz istoty tych stosunków jest niezwykle
ważne, aby walka ta nie kładła się cieniem ani nie opóźniała całego szeregu innych kwestii leżących we
wspólnym interesie, takich jak rozwój gospodarczy i społeczny, zatrudnienie, trwały rozwój, dobre
zarządzanie sprawami publicznymi, nie zapominając o walce z korupcją, rozwoju i umacnianiu praw-
dziwego i silnego społeczeństwa obywatelskiego – propagatora rozwoju systemu demokratycznego
i tolerancji, walce o równouprawnienie kobiet i mężczyzn, pełnego poszanowania, i niedyskryminacji
różnych orientacji seksualnych, zachowaniu światowego dziedzictwa kulturowego, dialogu między kul-
turami, rządach prawa, sprawiedliwych i wolnych środkach masowego przekazu, udziale w życiu poli-
tycznym i propagowaniu praw człowieka i podstawowych wolności, wolności przekonań, w tym religij-
nych, wolności słowa i stowarzyszania się, walce ze stosowaniem tortur i zniesieniu kary śmierci oraz
o odrzuceniu nietolerancji i fundamentalizmu, aby doprowadzić do utworzenia rzeczywistej strefy
pokoju i wspólnego dobrobytu;

9. Róg Afryki: regionalne partnerstwo polityczne Unii Europejskiej na rzecz
pokoju, bezpieczeństwa i rozwoju

Spraw.: Filip KACZMAREK (A6-0146/2007)

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

ust. 8 4 UEN -

ust. 10 5 UEN ge + 567, 17, 18

ust. 18 6 UEN -

ust. 27 7 UEN -

ust. 31 8 UEN ge + 377, 222, 18

ust. 43 9 UEN -

ust. 44 10 UEN -

ust. 48 11 UEN -

Po odniesieniu 8 1 UEN +

Po punkcie H uzasadnienia 2 UEN -

Po punkcie O uzasadnienia 3 UEN +

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

10. Euratom: bilans pięćdziesięciu lat europejskiej polityki w dziedzinie energii
jądrowej

Spraw.: Eugenijus MALDEIKIS (A6-0129/2007)

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

ust. 1 ust. tekst oryginału go +

ust. 2 ust. tekst oryginału go +

ust. 3 3 Verts/ALE -

ust. tekst oryginału go/ge + 371, 205, 39
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