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

ust. 37 13 rew. GUE/NGL, PPE-DE, PSE, ALDE gi + 605, 55, 22

1 Verts/ALE �

5 PPE-DE w

3=
4=

+40 posłów
PPE-DE

w

Po ust. 39 9 IND/DEM gi - 30, 606, 43

ust. 40 12 GUE/NGL gi + 624, 35, 24

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 601, 52, 30

Poprawki nr 6 i 8 zostały wycofane.

Wnioski o głosowanie imienne

PSE: głosowanie końcowe
IND/DEM: popr. 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13 i głosowanie końcowe

Wnioski o głosowanie odrębne

UEN: ust. 35

10. Polityka Chin i jej skutki dla Afryki

Sprawozdanie: Ana Maria GOMES (A6-0080/2008)

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

ust.5 ust. tekst oryginału + z poprawką ustną

ust. 13 ust. tekst oryginału + dodane po ust. 20

ust. 30 3 PPE-DE ge + 377, 272, 19

4 PPE-DE �

ust. 58 1 PSE +

ust. 62 2 PSE +

pp AH ust. tekst oryginału + wstawiony po pp AF

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 618, 16, 17

Wnioski o głosowanie imienne

IND/DEM: głosowanie końcowe

Różne

Ana Maria Gomes, w imieniu grupy PSE zaproponowała następujące zmiany:

— przesunięcie pp AH i wstawienie go za pp AF;

— przesunięcie ust. 13 i wstawienie go po ust. 20.

Posłanka zaproponowała też następującą poprawkę ustną do ust. 5:

5. wzywa UE oraz Chiny do przedyskutowania, opracowania i sformułowania, o ile to możliwe,
strategii dotyczących Afryki w odniesieniu do odpowiedzialnego zobowiązania, nakierowanego na pro-
mowanie trwałego rozwoju oraz osiągnięcie milenijnych celów rozwoju; podkreśla znaczenie prowa-
dzenia konstruktywnych dialogów w wielostronnych ramach ze wszystkimi istotnymi podmiotami dzia-
łającymi na kontynencie, w szczególności z UA oraz NEPAD; w tym kontekście wzywa UE do
zapewnienia, aby forum partnerstwa afrykańskiego zaangażowało wszystkich najważniejszych darczyń-
ców i inwestorów, w szczególności Chiny;
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