
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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