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

Po ust. 13 4 PPE-DE w

pp B 1 PPE-DE +

pp G 2=
5=

PPE-DE
PSE

+

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 555, 7, 6

Projekty rezolucji grup politycznych

B6-0180/2008 ALDE �

B6-0183/2008 PSE �

B6-0195/2008 Verts/ALE �

B6-0196/2008 PPE-DE �

B6-0197/2008 GUE/NGL �

B6-0198/2008 UEN �

Wnioski o głosowanie imienne

IND/DEM: głosowanie końcowe

Różne

Gerardo Galeote przedstawił poprawkę ustną do popr. 6:

1a. z zadowoleniem przyjmuje udział w tej sprawie regionalnych i lokalnych władz Andaluzji, zgod-
nie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego dotyczącymi polityki morskiej UE na rzecz uczestnictwa
samorządów lokalnych i regionalnych;

4. Szczyt Unia Europejska-Ameryka Łacińska i Karainy

Projekty rezolucji: B6-0147/2008, B6-0148/2008, B6-0149/2008, B6-0150/2008, B6-0172/2008,
B6-0173/2008

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

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0147/2008
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

ust. 14 1 GUE/NGL, Verts/ALE gi - 182, 370, 10

3rev PPE-DE gi - 271, 275, 16

ust. 16 ust. tekst oryginału + z poprawką ustną

ust. 22 tiret 1 ust. tekst oryginału + z poprawką ustną

Po ust. 38 2 Verts/ALE, GUE/NGL -

ust. 42 4rev PPE-DE + Yañez gi + 443, 109, 18

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 542, 12, 12

Projekty rezolucji grup politycznych

B6-0147/2008 PPE-DE �
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Temat Popr. nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

B6-0148/2008 PSE �

B6-0149/2008 Verts/ALE �

B6-0150/2008 ALDE �

B6-0172/2008 UEN �

B6-0173/2008 GUE/NGL �

Wnioski o głosowanie imienne

IND/DEM: głosowanie końcowe
UEN: popr. 1, 3, 4

Różne

Emilio Menéndez del Valle przedstawił poprawkę ustną do ust 16:

16. uważa, że zawarcie i efektywne stosowanie kompleksowych, ambitnych i zrównoważonych ukła-
dów o stowarzyszeniu miedzy UE a AŁK, przyczyniających się do poszanowania praw człowieka, praw
gospodarczych i społecznych mieszkańców oraz do wzajemnego trwałego rozwoju, a także do zmniej-
szenia nierówności społecznych, jako uzupełnienie multilateralizmu WTO, to strategiczny cel
w kontekście międzynarodowym, coraz bardziej współzależnym i charakteryzującym się wzrostem gos-
podarczym, pojawieniem się nowych potęg gospodarczych i wzrostem globalnych wyzwań ale również
charakteryzującym się pojawieniem poważnego i dalekosiężnego kryzysu gospodarczego do którego
zmniejszenia lub zlikwidowania mogłaby się przyczynić integracja regionalna;

Gabriela Creţu przedstawiła następującą poprawkę ustną do ust. 22 tiret pierwsze:

— prowadzone razem działania skupiające się na wspólnym celu, jakim jest realizacja milenijnych
celów rozwoju do roku 2015 włączając w to wymiar równości płci w celu nadania kobietom
praw i ich ochrony tych praw,

5. Sytuacja w Birmie

Projekty rezolucji: B6-0186/2008, B6-0191/2008, B6-0192/2008, B6-0199/2008, B6-0203/2008,
B6-0204/2008

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

Projekt rezolucji grup politycznych

B6-0186/2008 GUE/NGL -

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0191/2008
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE)

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 551, 7, 8

Projekty rezolucji grup politycznych

B6-0191/2008 UEN �

B6-0192/2008 ALDE �

B6-0199/2008 PPE-DE �
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