
ust. 22
pierwsza część: „domaga się, aby Komisja … dostępnych danych”
druga część: „domaga się również … realistycznie oczekiwać;”

ust. 25
pierwsza część: „jest zdania, że … dalej umacniać”
druga część: „oczekuje poprawy … w razie potrzeby najważniejszych zagadnień;”

17. Zalecenia dotyczące stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i
mężczyzn

Sprawozdanie: Edit BAUER (A6-0389/2008) (większość kwalifikowana)

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

ust. 3 ust. tekst oryginału go +

ust. 5 ust. tekst oryginału go/ge - 377, 242, 30

zalecenie 1,
po trzecim tiret

3 PPE-DE +

zalecenie 3
pkt 3.3

ust. tekst oryginału gp

1 +

2 -

zalecenie 3
pkt 3.4

4s PPE-DE gi - 384, 272, 14

zalecenie 4
czwarte tiret

5s PPE-DE gi - 379, 276, 6

zalecenie 5 6 PPE-DE gi + 590, 20, 55

zalecenie 6
czwarte tiret

ust. tekst oryginału gp

1 +

2 -

zalecenie 7
drugie tiret

7s PPE-DE gi - 388, 270, 7

zalecenie 8
pkt 8.1

8 PPE-DE gi - 358, 270, 37

zalecenie 8
pkt 8.3 piąte tiret

ust. tekst oryginału gp

1 +

2 -

zalecenie 8
pkt 8.3 szóste tiret

9s PPE-DE gi - 391, 270, 8

pp K 1s PPE-DE ge - 383, 263, 13

pp X 2 PPE-DE +

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 590, 23, 46

Wnioski o głosowanie odrębne

PPE-DE: ust. 5 (rezolucja)
Verts/ALE ust. 3
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Wnioski o głosowanie imienne

IND/DEM: głosowanie końcowe
PSE popr. 4, 5, 7, 9, głosowanie końcowe
GUE/NGL: popr. 6 i 8

Wnioski o głosowanie podzielone

PPE-DE

Zalecenie 3 pkt 3.3
pierwsza część: „panstwa członkowskie … przez kobiety”
druga część: „oraz rozwinąć … pracowników,”

Zalecenie 6 czwarte tiret
pierwsza część: „włączenie … i równości wynagrodzeń”
druga część: „oraz ustanowienie … zamówień publicznych;”

Zalecenie 8 pkt 8.3 piąte tiret
pierwsza część: „wykluczenie … procedury przetargowej”
druga część: „Procedury udzielania … klauzulę dotyczącą równości wynagrodzenia.”

18. Wspieranie podejmowania na wczesnym etapie działań demonstracyjnych w
dziedzinie zrównoważonej produkcji energii z paliw kopalnych

Sprawozdanie: Christian EHLER (A6-0418/2008)

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

Projekt alternatywnej rezolucji 1 Verts/ALE -

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 474, 66, 20

Wnioski o głosowanie imienne

IND/DEM: głosowanie końcowe
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