
Wnioski o głosowanie imienne

PPE-DE: popr. 21
PSE: popr. 4, 5, 6
IND/DEM: głosowanie końcowe
Verts/ALE: popr. 3, 19, 20, 28, 29

Wnioski o głosowanie odrębne

Verts/ALE: ust. 12, 20

Wnioski o głosowanie podzielone

GUE/NGL

Popr. 16
pierwsza część: „uważa, że … krajów rozwijających się”
druga część: (skreślenie) … „Wszystko oprócz broni'”

Różne

Adam Bielan złożył również podpis pod rezolucją B6-0225/2008 w imieniu grupy UEN.

Pervenche Berès, Elisa Ferreira, Erika Mann i Riitta Myller złożyły również podpisy pod wspólnym projektem
rezolucji w imieniu grupy PSE.

Alain Hutchinson, Pervenche Berès i Elisa Ferreira złożyli również podpisy pod poprawkami grupy PSE do
projektu wspólnej rezolucji.

Rosa Miguélez Ramos w imieniu grupy PSE zgłosiła następującą poprawkę ustną po ust. 6.:

6a. przypomina, że podstawowym celem WPR jest zagwarantowanie stabilizacji rynku, bezpieczeń-
stwa dostaw i rozsądnych cen dla konsumentów i podkreśla potrzebę, aby WPR istniała także po
2013 r., tak aby zapewnić równowagę polityki żywności UE przy poszanowaniu równowagi, bezpie-
czeństwa i jakości produktów rolnych;

6. Negocjacje między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki
w zakresie zwolnienia z obowiązku wizowego

Projekt rezolucji: (B6-0233/2008)

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

Projekt rezolucji B6-0233/2008
komisji LIBE

ust. 1 ust. tekst oryginału + z poprawką ustną

4 ALDE �

ust. 2 2 PSE +

5 ALDE �

Po ust. 3 6 ALDE ge + 309, 218, 4

ust. 6 tiret 2 7 ALDE +
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Temat Popr. nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

pp C 8 PPE-DE + z poprawką ustną

Punkt J uzasadnienia 1 PSE +

Po pp K 3 ALDE +

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 511, 29, 7

Wnioski o głosowanie imienne

IND/DEM: głosowanie końcowe

Różne

Stavros Lambrinidis w imieniu grupy PSE zgłosił następującą poprawkę ustną po ust. 1:

1. uważa, że należy zakazać wszelkich form bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji obywateli
europejskich, w tym ze względu na narodowość, nie tylko w Unii Europejskiej, o czym mowa w art. 12
traktatu WE, lecz również poza granicami Unii Europejskiej, w szczególności gdy taka dyskryminacja
wynika z braku koordynacji w negocjacjach międzynarodowych między instytucjami UE a państwami
członkowskimi;

Urszula Gacek w imieniu grupy PPE-DE zgłosiła następującą poprawkę ustną do poprawki 8:

C. mając na uwadze, że w 2001 r. Rada zwolniła obywateli Stanów Zjednoczonych z obowiązku
wizowego; mając na uwadze, że niestety podobne zwolnienie nie ma zastosowania do wszystkich oby-
wateli UE, ponieważ Stany Zjednoczone w dalszym ciągu utrzymują obowiązek wizowy dla obywateli
niektórych państw członkowskich (obecnie są to: Bułgaria, Cypr, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Malta,
Polska, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja i Węgry), m. in. ze względu na to, że odsetek wniosków
wizowych odrzucanych w oparciu o nieprzejrzyste kryteria, w odniesieniu do większości tych krajów
wynosi ponad 3% (10% pod pewnymi warunkami),

7. Tragiczna sytuacja w Birmie

Projekty rezolucji: B6-0244/2008, B6-0245/2008, B6-0246/2008, B6-0247/2008, B6-0248/2008,
B6-0249/2008

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

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0244/2008
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, UEN, GUE/NGL)

Przed ust. 1 ust. ALDE + z poprawką ustną

ust. 4 ust. tekst oryginału gi + 485, 27, 16

ust. 10 ust. tekst oryginału go/gi + 513, 5, 16

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 524, 3, 13

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0244/2008 PSE �

B6-0245/2008 PPE-DE �

B6-0246/2008 Verts/ALE �
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