
ALDE

popr. 44
pierwsza część: „podkreśla znaczenie kontynuowania … kryteria członkostwa”
druga część: „wspiera nadal … przyszłych rozszerzeń”

PPE-DE, Verts/ALE

ust. 65
pierwsza część: „zadowoleniem przyjmuje … transgranicznej opiece zdrowotnej”
druga część: „która stanowi pierwszy ważny krok w kierunku stworzenia wolnej europejskiej przestrzeni
pacjenta”

Różne

Projekt rezolucji B6-0439/2008 podpisał również Mieczysław Edmund Janowski.

17. Przygotowanie szczytu UE-Indie (Marsylia, 29 września 2008 r.)

Projekty rezolucji: B6-0426/2008, B6-0440/2008, B6-0441/2008, B6-0442/2008, B6-0443/2008,
B6-0444/2008

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

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0426/2008
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN)

ust. 19 1 PSE -

ust. 20 ust. tekst oryginału + z poprawką ustną

ust. 25 ust. tekst oryginału go +

ust. 28 2 PSE +

pp M ust. tekst oryginału gp

1 +

2 +

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 392, 44, 29

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0426/2008 PPE-DE �

B6-0440/2008 PSE �

B6-0441/2008 GUE/NGL �

B6-0442/2008 ALDE �

B6-0443/2008 UEN �

B6-0444/2008 Verts/ALE �

Wnioski o głosowanie imienne

IND/DEM: głosowanie końcowe
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Wnioski o głosowanie podzielone

UEN

pp M
pierwsza część: „mając na uwadze … misji pokojowych ONZ”
druga część: „a także mając na uwadze … Radzie Bezpieczeństwa ONZ”

Różne

Projekt rezolucji B6-0443/2008 podpisali również Mieczysław Edmund Janowski i Ewa Tomaszewska.

Projekt rezolucji RC-B6-0426/2008 podpisali również Neena Gill i Jo Leinen, w imieniu grupy PSE.

Emilio Menéndez del Valle zaproponował, w imieniu grupy PSE, następującą poprawkę ustną do ust. 20:

20. uznaje, że Indie odgrywają istotną rolę w zapobieganiu konfliktom i w utrzymywaniu pokoju
w swym sąsiedztwie i poza nim; wyraża zaniepokojenie obecną niestabilną sytuacją polityczną
w Pakistanie oraz coraz bardziej niepewną sytuacją w Afganistanie i Sri Lance, a także wyraża nadzieję,
że Indie, jako kraj o znaczącej pozycji w regionie, będą działać na rzecz propagowania stabilności
i pokoju; wzywa Indie i UE do wspólnych działań na rzecz nakłonienia birmańskiej junty wojskowej
do uwolnienia więźniów politycznych i przestrzegania praw człowieka, w szczególności za pośrednic-
twem Specjalnego wysłannika UE do Birmy/Związku Myanmar.
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