
Wnioski o głosowanie podzielone

Verts/ALE

Popr. 11
pierwsza część: „jest zdania, że … UE i NATO”
druga część: „zachęca Radę i NATO … w ramach NATO”

UEN

pu K
pierwsza część: „mając na uwadze, że … w tym UE”
druga część: „wyrażając głębokie … w wielu stanach USA”

Różne

Jan Marinus Wiersma przedstawił następującą poprawkę ustną do poprawki 5:

11a. wzywa rządy państw UE i Stanów Zjednoczonych do wystąpienia w ramach ONZ z inicjatywą
mającą na celu zreformowanie istniejącej praktyki tworzenia list sankcji, w tym ustanowienie odpowied-
nich procedur dotyczących sprawiedliwego przesłuchania, uzasadniania i skutecznej obrony prawnej
oraz odszkodowania; podkreśla jednocześnie potrzebę poprawy procedury „czarnej listy” UE;

17. Proces z Barcelony: Unia na rzecz krajów regionu Morza Śródziemnego

Projekty rezolucji: B6-0281/2008, B6-0285/2008, B6-0288/2008, B6-0291/2008, B6-0292/2008,
B6-0296/2008

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

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0281/2008
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, UEN)

Po ust. 4 2 GUE/NGL gi - 315, 315, 18

ust. 8 ust. tekst oryginału ge + 526, 94, 20
z poprawką ustną

ust. 10 ust. tekst oryginału + z poprawką ustną

pu C 1 Verts/ALE gi + 541, 74, 23

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 562, 50, 30

Projekty rezolucji grup politycznych

B6-0281/2008 UEN �

B6-0285/2008 ALDE �

B6-0288/2008 PSE

B6-0291/2008 PPE-DE �

B6-0295/2008 Verts/ALE �

B6-0296/2008 GUE/NGL �

Wnioski o głosowanie imienne

IND/DEM: głosowanie końcowe
GUE/NGL: popr. 2
Verts/ALE: popr. 1
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Różne

Michael Gahler przedstawił następujące poprawki ustne do ust. 8 i 10:

8. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji w sprawie ustanowienia wspólnej prezydencji pro-
cesu barcelońskiego: Unia na rzecz regionu Morza Śródziemnego na szczeblu szefów państw oraz
ministrów spraw zagranicznych, uznając, że zwiększy to wspólną odpowiedzialność za współpracę
eurośródziemnomorską; przyjmuje z zadowoleniem propozycję Komisji, aby wspólna Prezyden-
cja UE była sprawowana przez właściwe instytucje UE; podkreśla, że prezydencja reprezentująca
region Morza Śródziemnego powinna być nominowana na drodze porozumienia partnerów śródziem-
nomorskich oraz że państwo sprawujące prezydencję powinno zapraszać wszystkie państwa uczestni-
czące w procesie barcelońskim: Unia na rzecz regionu Morza Śródziemnego na posiedzenia na szczycie
i na szczeblu ministerialnym;

„10. uważa, że nowy proponowany sekretariat powinien zostać włączony do służb Komisji
i mógłby się składać z urzędników oddelegowanych przez wszystkich uczestników procesu oraz, że
powinien on wnosić wartość dodaną do istniejących struktur, aby wzmocnić zdolność administracyjną
wsparcia całego procesu;”

18. Przyszłość młodych rolników w ramach trwającej obecnie reformy WPR

Spraw.: Donato Tommaso VERALDI (A6-0182/2008)

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

ust. 4 ust. tekst oryginału gi + 557, 20, 48

ust. 35 ust. tekst oryginału gi + 537, 77, 9

ust. 47 1 PPE-DE +

ust. 54 ust. tekst oryginału gp

1 +

2/gi + 585, 44, 11

ust. 55 ust. tekst oryginału gi + 588, 37, 6

ust. 63 2 PPE-DE +

Po ust. 63 3 PPE-DE gi + 589, 31, 22

ust. 67 ust. tekst oryginału gi - 212, 394, 16

ust. 70 ust. tekst oryginału gi + 515, 105, 16

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 571, 31, 39

Wnioski o głosowanie imienne

IND/DEM: popr. 3, ust. 4, 35, 54 druga część, 55, 67, 70 i głosowanie końcowe

Wnioski o głosowanie podzielone

IND/DEM

ust. 54
pierwsza część: „stwierdza, że … negocjacji wielostronnych”
druga część: „uważa zatem, … nadrzędne znaczenie”
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