
21. Stosowanie międzynarodowych standardów rachunkowości

Projekt rezolucji: (B6-0438/2007)

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

Projekt rezolucji B6-0438/2007
komisji ECON (art. 81)

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

22. Szczyt UE/Rosja

Projekty rezolucji: B6-0434/2007, B6-0436/2007, B6-0439/2007, B6-0440/2007, B6-0443/2007,
B6-0446/2007

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

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0434/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

Po ust. 6 1 UEN gp

1 + z poprawką ustną

2 +

Po ust. 8 4 Verts/ALE gi - 266, 359, 16

ust. 15 ust. tekst oryginału gp

1 +

2/ge + 475, 119, 29

ust. 23 ust. tekst oryginału + z poprawką ustną

ust. 24 ust. tekst oryginału gp

1 +

2 +

ust. 29 ust. tekst oryginału gp

1 +

2 +

Pp O ust. tekst oryginału gp

1 + z poprawką ustną

2 +

Pp Q 3 Verts/ALE gi - 242, 362, 18

2 PSE -

ust. tekst oryginału go/ge + 342, 202, 18

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +
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Temat Popr. nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0434/2007 ALDE �

B6-0436/2007 PSE �

B6-0439/2007 Verts/ALE �

B6-0440/2007 PPE-DE �

B6-0443/2007 UEN �

B6-0446/2007 GUE/NGL �

Wnioski o głosowanie imienne

Verts/ALE: popr. 3, 4

Wnioski o głosowanie odrębne

Verts/ALE: Pp Q

Wnioski o głosowanie podzielone

ALDE

Pp O
pierwsza część: całość tekstu z wyjątkiem „i powinny”
druga część: te słowa

UEN

ust. 15
pierwsza część: całość tekstu z wyjątkiem słów „takich jak gazociąg pod Morzem Bałtyckim”

druga część: te słowa

ust. 24
pierwsza część: „apeluje do rządów … jej państw członkowskich”
druga część: „i do powstrzymania się … na kontynencie europejskim”

ust. 29
pierwsza część: „z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy … a Rosją”
druga część: „wzywa do dalszej … demokracji w Europie;”

PPE-DE

Popr. 1
pierwsza część: „podkreśla, że sytuacja … między UE a Rosją”
druga część: „ponownie wyraża zdecydowaną … takimi naruszeniom”

Różne

Ria Oomen-Ruijten, w imieniu groupy PPE-DE, złożyła następujące poprawki ustne:

Poprawka 1

podkreśla, że sytuacja w Czeczenii nadal jest przedmiotem rozbieżności w stosunkach między UE
a Rosją; ponownie wyraża zdecydowaną krytykę wobec rosyjskiej polityki w Czeczenii i potępia liczne
przypadki łamania praw człowieka w Czeczenii; wzywa Federację Rosyjską do pilnego podjęcia
konkretnych kroków w celu wyeliminowania tortur i innych rodzajów brutalnego traktowania,
arbitralnych aresztowań i „zaginięć” w Republice Czeczeńskiej oraz do rozwiązania problemu
bezkarności towarzyszącej takimi naruszeniom;
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ust. 23

wyraża ubolewanie, że Rosja nie dotrzymała swojego zobowiązania dotyczącego stopniowego
znoszenia opłat za przeloty nad Syberią; wzywa Rosję do podpisania porozumienia osiągniętego w tej
kwestii na ostatnim szczycie podkreślając, że pozytywny krok ze strony Rosji pozwoliłby UE na
podjęcie działań w związku ze szczytem w sprawie lotnictwa, który ma odbyć się wiosną 2008 r.
w Moskwie, a którego celem będzie zidentyfikowanie ogromnego potencjału współpracy w tym
kluczowym sektorze;

Hannes Swoboda i Marianne Mikko, w imieniu grupy PSE, złożyli poprawki ustne do punktu preambuły O:

mając na uwadze, że Unia Europejska i Federacja Rosyjska mogłyby i powinny odegrać wspólnie
aktywną rolę w ustanowieniu pokoju i stabilności na kontynencie europejskim, w szczególności we
wspólnym sąsiedztwie, jak i w innych regionach świata, w tym w Iranie i na Bliskim Wschodzie;
mając na uwadze nowe zaostrzenie stosunków w Abchazji i Południowej Osetii oraz brak postępów
w celu rozwiązania innych „zamrożonych konfliktów”, takich jak w Naddniestrzu;

23. Obrady Komisji Petycji w roku 2006 *

Spraw.: Carlos José ITURGAIZ ANGULO (A6-0392/2007)

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

Po ust. 13 2 Verts/ALE +

ust. 15 1/rev PPE-DE gi + 457, 139, 21

ust. tekst oryginału �

Po ust. 18 3 Verts/ALE +

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

Wnioski o głosowanie imienne

IND/DEM: popr. 1/rev
Verts/ALE: popr. 1/rev
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