
10. Prace Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE (2006) *

Spraw.: Thierry CORNILLET (A6-0208/2007)

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

ust. 1 3 GUE/NGL +

Po ust. 1 4 GUE/NGL +

ust. 9 ust. tekst oryginału gp z poprawką ustną

1 +

2 +

Po ust. 13 2 PPE-DE gp/gi

1 + 609, 49, 12

2 - 292, 349, 12

Po pp L 1 PPE-DE +

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

Wnioski o głosowanie imienne

GUE/NGL: popr. 2

Wnioski o głosowanie podzielone

ALDE

popr. 2
pierwsza część: całość tekstu z wyjątkiem słów „i będącego jego następstwem drastycznego pogorszenia sto-
sunków między UE a krajami AKP, a także”
druga część: te słowa

ALDE

ust. 9
pierwsza część: „wyraża zadowolenie z powodu przyjęcia … 31 sierpnia 2006 r.)”
druga część: „oraz do wywierania … bezwarunkowego zaakceptowania tych sił pokojowych ONZ”

Różne

Thierry Cornillet, sprawozdawca, zgłosił następującą poprawkę ustną do ustępu 9:

9. wyraża zadowolenie z powodu przyjęcia rezolucji w sprawie sytuacji w Sudanie podczas sesji
w Wiedniu, która określa jasne stanowisko dotyczące odpowiedzialności za konflikt w regionie Darfuru;
wzywa wspólnotę międzynarodową o pilne i bardziej aktywne podjęcie działań, w porozumieniu
z Unią Afrykańską (UA), aby położyć kres konfliktowi, cierpieniu ludności cywilnej i katastrofie huma-
nitarnej; wzywa wspólnotę międzynarodową do do zapewnienia rzeczywistego wysłania międzynarodowych
sił usankcjonowanych mandatem Rady Bezpieczeństwa (a mianowicie rezolucją 1706 z 31 sierpnia
2006 r.)

Luisa Morgantini zaproponowała następującą poprawkę ustną do ustępu 9:

9. wyraża zadowolenie z powodu przyjęcia rezolucji w sprawie sytuacji w Sudanie podczas sesji
w Wiedniu, która określa jasne stanowisko dotyczące odpowiedzialności za konflikt w regionie Darfuru;
wzywa wspólnotę międzynarodową o pilne i bardziej aktywne podjęcie działań, w porozumieniu
z Unią Afrykańską (UA), aby położyć kres konfliktowi, cierpieniu ludności cywilnej i katastrofie huma-
nitarnej; odnotowuje, że rząd Sudanu zgodził się na przemieszczenie międzynarodowych sił pokojo-
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wych usankcjonowanych mandatem Rady Bezpieczeństwa (a mianowicie rezolucją 1706 z 31 sierpnia
2006 r.) i wyraża nadzieję, że będzie to stanowiło pierwszy krok na drodze do osiągania konkretnych
postępów w procesie pokojowym w regionie Darfuru;

11. Ulepszenie metody konsultacji Parlamentu Europejskiego w ramach proce-
dur rozszerzenia strefy euro

Projekt rezolucji: B6-0264/2007

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

Projekt rezolucji B6-0264/2007
komisji ECON

ust. 1.1 lit. b) 1 PPE-DE +

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 552, 37, 43

Wnioski o głosowanie imienne
PPE-DE: głosowanie nad całością
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