
Różne

Grupa PSE zwróciła się z wnioskiem o wprowadzenie ust. 25 i 28 po ust. 37.

Margarita Starkevičiūtė, w imieniu grupy ALDE przedstawiła następującą poprawkę ustną:

nowy tytuł przed ust. 1:
Zewnętrzny wymiar strategii lizbońskiej

Udo Bullmann zaproponował następującą poprawkę ustną do ust. 14:

14. uważa, że rozsądne polityki gospodarcze mogłyby się przyczynić do zwiększenia zaufania
i zmniejszenia poczucia niepewności w obliczu aktualnego okresu niestabilności finansowej; wskazuje,
że jednym z podstawowych problemów gospodarki europejskiej w niektórych państwach członkow-
skich w ostatnich latach był zbyt niski popyt wewnętrzny; w tym kontekście podkreśla fundamentalne
znaczenie lepszej koordynacji zarówno racjonalnych polityk fiskalnych, jak i wysokiej jakości finansów
publicznych, w tym kluczowych „inwestycji lizbońskich”;

6. Stosowanie dyrektywy 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli do swo-
bodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich

Projekty rezolucji: B6-0462/2007, B6-0463/2007, B6-0464/2007, B6-0465/2007

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

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0462/2007
(PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)

Przed ust. 1 + poprawka ustna

ust. 3 ust. tekst oryginału go/ge + 307, 210, 9

Po ust. 3 2 UEN ge - 231, 287, 14

ust. 5 ust. tekst oryginału go +

Po ust. 5 3 UEN ge - 223, 290, 18

ust. 7 ust. tekst oryginału go +

ust. 8 ust. tekst oryginału go +

ust. 10 ust. tekst oryginału gi + 292, 209, 30

Po ust. 11 1 Verts/ALE -

ust. 13 ust. tekst oryginału gi + 290, 220, 21

Punkt D preambuły ust. tekst oryginału go +

Punkt I preambuły ust. tekst oryginału go +

Punkt L preambuły ust. tekst oryginału gi + 488, 22, 13

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 306, 186, 37

Projekt rezolucji grupy politycznej

B6-0462/2007 PSE, Verts/ALE,
GUE/NGL

�

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

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0463/2007
(PPE-DE, UEN)

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) �

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0463/2007 UEN �

B6-0464/2007 ALDE �

B6-0465/2007 PPE-DE �

Wnioski o głosowanie imienne

Verts/ALE: głosowanie końcowe RC-B6-0462/2007
PPE-DE: ust. 10, 13
ALDE: głosowanie końcowe RC-B6-0462/2007
UEN: punkt L preambuły, ust. 13, głosowanie końcowe RC-B6-0462/2007

Wnioski o głosowanie odrębne

GUE/NGL: punkt D preambuły, ust. 8
PPE-DE: punkt I preambuły, ust. 3, 5 i 7

Różne

Roberta Angelilli, w imieniu grupy UEN, przedstawiła następującą poprawkę ustną przed ust. 1:

-1. wyraża współczucie w związku z zabójstwem Giovanny Reggiani, które miało miejsce w Rzymie
31 października 2007 r., i składa kondolencje rodzinie zmarłej,

7. Stosowanie przepisów dorobku prawnego Schengen

Projekt rezolucji: (B6-0448/2007)

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

Projekt rezolucji B6-0448/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, UEN)

ust. 1 4 PPE-DE +

ust. 7 1 Verts/ALE +

Po ust. 8 5 PPE-DE +

Po pp C 2 PPE-DE +

Po pp D 3 PPE-DE +

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 459, 13, 42

Danutė Budreikaitė również złożyła podpis pod projektem rezolucji, w imieniu grupy ALDE.

Wniosek o głosowanie imienne

PPE-DE: głosowanie końcowe
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