
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 �

C 263 E/502 PL 16.10.2008Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Czwartek, 25 października 2007 r.



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

Punkt E preambuły 2 PPE-DE +

Punkt M preambuły 3 PPE-DE + dodatek

Po pp N 4 PPE-DE + z poprawką ustną

5 PPE-DE + z poprawką ustną

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 368, 49, 25

Wnioski o głosowanie imienne

PPE-DE: głosowanie końcowe
ALDE: głosowanie końcowe

Wnioski o głosowanie podzielone

ALDE, PSE

Popr. 7
pierwsza część: całość tekstu z wyjątkiem słów „rozpatrywaniu możliwości i wykonalności”
druga część: te słowa

Różne

Marco Cappato (sprawozdawca) zaproponował:

— poprawkę ustną do poprawki 4, polegającą na skreśleniu słów: „a produkcja opium … mniej roz-
winiętych,” oraz

— następną poprawkę ustną do poprawki 5: „mając na uwadze, że konstytucja afgańska stanowi, iż
»państwo uniemożliwia wszelkiego rodzaju uprawy i przemyt narkotyków« oraz mając na uwadze,
że afgańska ustawa o zwalczaniu narkotyków z 2005 r. przewiduje możliwość licencjonowanej
produkcji i dystrybucji substancji będących pod kontrolą w Afganistanie,”

Grupa ALDE zaproponowała, aby popr. 3 (punkt M preambuły) uznać za dodatek.

15. Poprawa skuteczności wykonywania orzeczeń w Unii Europejskiej: zajmo-
wanie rachunków bankowych (Zielona Księga)

Spraw.: Kurt LECHNER (A6-0371/2007)

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

ust. 22 2 PPE-DE, PSE +

ust. 23 1=
4=

ALDE
PPE-DE, PSE

+

ust. 24 3 PPE-DE, PSE +

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

Różne

Manuel Medina Ortega et Gary Titley podpisali poprawki 2, 3 i 4, w imieniu grupy PSE.
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