
Różne

Patrick Gaubert w imieniu grupy PPE-DE oraz Jules Maaten w imieniu grupy ALDE są również sygnatariu-
szami wspólnego projektu rezolucji RC-B6-0133/2008.

12. Sprawozdanie o postępach Chorwacji w 2007 r.

Sprawozdanie: Hannes SWOBODA (A6-0048/2008)

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

ust. 3 3 PPE-DE ge + 303, 266, 9

10 PSE +

ust. tekst oryginału �

ust. 8 4 PPE-DE w

ust. tekst oryginału 1 +

2/ge - 216, 354, 9

Po ust. 12 22 GUE/NGL -

Po ust. 13 19 UEN -

ust. 14 11 PSE +

Po ust. 17 20 UEN -

ust. 21 5 PPE-DE -

12 PSE + z poprawką ustną

Po ust. 22 21 UEN -

ust. 25 9 ALDE -

ust. 26 6 PPE-DE ge - 197, 417, 16

13 PSE +

ust. 27 14 PSE +

ust. 28 7 PPE-DE -

ust. 31 15 PSE gi + z poprawką ustną
435, 175, 24

ust. tekst oryginału �

ust. 32 16 PSE -

Przed pp A 1 PPE-DE +

pp A 2 PPE-DE ge + 337, 282, 12

Po pp B 8 ALDE +

Po pp E 17 UEN -

18 UEN -

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 588, 39, 22
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Wnioski o głosowanie imienne

PPE-DE: popr. 15 i głosowanie końcowe
IND/DEM: głosowanie końcowe

Różne

Sprawozdawca zaproponował podzielenie ust. 8 na dwa ustępy o następującej treści:

pierwsza część:

8. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Chorwacja kontynuuje swą pełną współpracę
z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla Byłej Jugosławii (MTKJ); jest jednak zaniepokojony nega-
tywnym wspływem wyroków MTKJ w sprawie zbrodni wojennych popełnionych w Vukovarze na opi-
nię publiczną w Chorwacji;

druga część:

8a) wzywa rząd chorwacki, aby przy poparciu wszystkich partii politycznych, mediów
i społeczeństwa obywatelskiego oraz wspólnie z MTKJ podjął kroki na rzecz utrzymania poparcia spo-
łecznego dla roli MTKJ w zajmowaniu się zbrodniami wojennymi popełnionymi podczas jugosłowiań-
skiego konfliktu; zwraca uwagę, że poparcie to uległoby zwiększeniu, gdyby wszystkie zainteresowane
kraje współpracowały w pełni z MTKJ;

Hannes Swoboda zaproponował następujące poprawki ustne:

— do popr. 12:

21. z zadowoleniem przyjmuje przedakcesyjny program gospodarczy Chorwacji i zauważa, że prze-
widywał on przyjęcie w marcu 2008 r. długo opóźnianego krajowego programu restrukturyzacji prze-
mysłu stoczniowego; przypomina chorwackim władzom, że postępy w tej dziedzinie, oprócz faktu, że
jest to jeden z wymogów układu o stabilizacji i stowarzyszeniu, mają kluczowe znaczenie dla negocjacji
akcesyjnych; wzywa Komisję do ułatwienia za pomocą instrumentu pomocy przedakcesyjnej (IPA) rea-
lizacji programu restrukturyzacji;

— do popr. 15:

31. podziela pogląd Komisji, że zwiększone wysiłki ze strony Chorwacji i stałe wsparcie ze strony
instytucji UE umożliwią zakończenie negocjacji akcesyjnych w 2009 r.;

13. Zwalczanie nowotworów w rozszerzonej Unii Europejskiej

Projekt rezolucji: (B6-0132/2008)

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

Projekt rezolucji B6-0132/2008
(komisja ENVI)

ust. 2 7 Verts/ALE ge + 381, 229, 13

ust. 12 8 Verts/ALE +

ust. 13 1 ALDE +

ust. 14 ust. tekst oryginału go +

ust. 16 9 Verts/ALE ge + 383, 228, 10

ust. 33 ust. tekst oryginału go -

Po ust. 34 2 ALDE + z poprawką ustną

ust. 37 3 ALDE +
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