
Verts/ALE

Popr. 30
pierwsza część: „uważa, że …Unią Europejską”
druga część: „wzywa Serbię … Albańczykami z Kosowa”

Różne

Jelko Kacin (sprawozdawca) zgłosił poprawkę ustną do ustępu 29, polegającą na skreśleniu słów: „zarówno”
oraz „jak”.

12. Stosunki między Unią Europejską a Afryką

Spraw.: Maria MARTENS (A6-0375/2007)

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

ust. 55 2 PPE-DE ge + 294, 190, 4

ust. 58 3 PPE-DE +

ust. 61 ust. tekst oryginału gi + 298, 179, 7

Po ust. 61 1 PSE gp

1 +

2/ge + poprawka ustna
395, 88, 9

ust. 62 ust. tekst oryginału gp

1 +

2 +

ust. 63 6/rev GUE/NGL -

Po ust. 72 5 PSE +

ust. 74 4 PPE-DE +

ust. 77 ust. tekst oryginału gi + 278, 204, 11

ust. 88 ust. tekst oryginału gp

1 +

2 +

Odniesienie 23 ust. tekst oryginału gi + 275, 212, 6

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

Wnioski o głosowanie imienne

Verts/ALE: ust. 61
PPE-DE: odniesienie 23, ust. 77

Wnioski o głosowanie odrębne

PSE: ust. 61

Wnioski o głosowanie podzielone

PPE-DE

Popr. 1
pierwsza część: całość tekstu z wyjątkiem słów „obawia się, że na początku … korzystnej niż obecna, i”
druga część: te słowa
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PSE

ust. 62
pierwsza część: całość tekstu z wyjątkiem słów „jak i jako umowy handlowe”
druga część: te słowa

ust. 88
pierwsza część: „uważa, … należy rozważyć”
druga część: „na podstawie poszczególnych … pożyczkodawców”

Różne

Alain Hutchinson zaproponował następującą poprawkę ustną do poprawki 1:

61a. przypomina, że umowy o partnerstwie gospodarczym (EPA) muszą być przygotowywane
i negocjowane jako umowy na rzecz rozwoju, tzn. muszą opierać się na zasadach takich jak asymetria
na korzyść regionów AKP, wspieranie integracji regionalnej AKP, wdrażanie solidnych i wiarygodnych
ram promowania handlu i inwestycji w regionach AKP oraz tworzenie i umacnianie rynków regional-
nych przed jakimkolwiek otwarciem rynku dla Unii; w związku z tym zwraca się do Komisji
o odroczenie, w stosownych przypadkach, otwarcia rynków do czasu, gdy osiągnięte zostaną konkretne
poziomy rozwoju, i ponownie zwraca się do Komisji o znalezienie rozwiązań, przy jednoczesnym
kontynuowaniu negocjacji;

13. Traktat międzynarodowy zakazujący stosowania amunicji kasetowej

Projekty rezolucji: (B6-0429/2007)

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

Projekt rezolucji B6-0429/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

Po pp J 1 GUE/NGL gi - 72, 387, 8

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

Wnioski o głosowanie imienne

GUE/NGL: popr. 1

Różne

Projekt rezolucji podpisał również Pedro Guerreiro.

14. Produkcja opium do celów medycznych w Afganistanie

Spraw.: Marco CAPPATO (A6-0341/2007)

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

ust. 1 lit. b) 1 ALDE w

6 PPE-DE +

ust. tekst oryginału �

ust. 1 lit. c) 7 PPE-DE gp

1 +

2 +

ust. tekst oryginału �
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