
PPE-DE

popr. 18
pierwsza część: całość tekstu z wyjątkiem słów „co z jednej strony … między UE a Rosją”
druga część: te słowa

popr. 25
pierwsza część: całość tekstu z wyjątkiem skreślenia
druga część: to skreślenie

Verts/ALE

ust. 22
pierwsza część: „odnotowuje … w kluczowych sektorach gospodarki”
druga część: „uważa, że … akcjonariat spółek”

ust. 32
pierwsza część: „podkreśla potrzebę … standardów i norm”

druga część: „wzywa władze rosyjskie … towarów i piractwem”

Wnioski o głosowanie odrębne

Verts/ALE: ust. 35

Różne

Gianluca Susta, w imieniu grupy PSE zgłosił następującą poprawkę ustną do poprawki 4:

6. jest zdania, że skuteczna i rozbudowana współpraca gospodarcza pomiędzy Rosją i UE musi
opierać się na wysokich demokratycznych standardach i na zasadach wolnego rynku oraz wzywa
Rosję do kontynuowania reform rynkowych, do powstrzymania się od upolityczniania gospodarki i do
respektowania niezależności instytucji publicznych i prywatnych;

Godelieve Quisthoudt-Rowohl, sprawozdawczyni, zaproponowała następującą poprawkę ustną do poprawki
26:

41. wyraża przekonanie, że oprócz konieczności ratyfikowania przez Rosję Europejskiej Karty Ener-
getycznej, UE powinna rozważyć, w ramach nowej umowy o partnerstwie i współpracy, wynegocjowa-
nie oficjalnego dokumentu ramowego w sprawie stosunków energetycznych z Rosją; proponuje prze-
niesienie niektórych części europejskiego Traktatu Karty Energetycznej do nowego dokumentu,
ponieważ obecna sytuacja, w której brakuje oficjalnego porozumienia, jest niedopuszczalna;

26. Polityka konkurencji 2005

Spraw.: Elisa FERREIRA (A6-0176/2007)

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

Po ust. 1 6 GUE/NGL -

7 GUE/NGL -

ust. 5 8 GUE/NGL -

ust. 12 2 ALDE +

ust. 13 ust. tekst oryginału gp/gi

1 + 517, 146, 21

2 + 500, 136, 26
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Temat Popr. nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

ust. 19 3 PSE -

Po ust. 21 4 PSE -

5 PSE -

Po ust. 31 1 Verts/ALE -

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

Wnioski o głosowanie imienne

UEN, IND/DEM: ust. 13

Wnioski o głosowanie podzielone

UEN

ust. 13
pierwsza część: „popiera wysiłki Komisji … gdyż ułatwi to porównania”
druga część: „oraz zwraca uwagę … opodatkowania przedsiębiorstw”

27. Wyniki dochodzenia komisji śledczej

Projekt zalecenia (B6-0199/2007)

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

Komisja EQUI
(B6-0199/2007)

Głosowanie: nad zaleceniem (jako całością) gi + 602, 13, 64

Wniosek o głosowanie imienne

Diana Wallis, sprawozdawczyni komisji śledczej: nad całością tekstu

28. Ramy prawne dotyczące środków służących pogodzeniu życia rodzinnego
i okresu studiów młodych kobiet w Unii Europejskiej

Spraw.: Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU (A6-0209/2007)

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

ust. 10 ust. tekst oryginału go/ge + 327, 278, 39

ust. 14 ust. tekst oryginału go +

ust. 15 ust. tekst oryginału go +

ust. 16 ust. tekst oryginału go +

ust. 24 ust. tekst oryginału go + z poprawką ustną

ust. 25 ust. tekst oryginału go/ge - 276, 349, 23

ust. 26 ust. tekst oryginału gp

1 +

2/ge + 291, 274, 72

ust. 28 ust. tekst oryginału go/ge + 352, 266, 22
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