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Wnioski o głosowanie imienne
IND/DEM: wszystkie głosowania
Wnioski o głosowanie podzielone
ALDE
popr. 19
pierwsza część: całość tekstu z wyjątkiem słów „zwraca uwagę na wnioski … wymagają pilnego rozwiązania”
druga część: te słowa
Różne
Lydie Polfer zgłosiła poprawkę ustną do poprawki 7:
32.
zwraca uwagę, że dalsze opóźnienie rozstrzygnięcia konfliktu w Górskim Karabachu nie będzie
korzystne dla żadnej z jego stron, ale zagrozi stabilności w regionie i zahamuje postępy regionalne
i gospodarcze; powtarza, że szanuje i popiera integralność terytorialną i międzynarodowo uznane granice Azerbejdżanu i prawo do samostanowienia, zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych oraz Aktem
Końcowym z Helsinek; wzywa Armenię i Azerbejdżan do korzystania z wszelkich okazji sprzyjających
pokojowemu rozwiązaniu konfliktu w Górskim Karabachu; ponownie wyraża swoje zdecydowane
poparcie dla Grupy Mińskiej, wyraża jednak ubolewanie w związku z brakiem istotnych postępów
w negocjacjach; wzywa strony do zastosowania odpowiednich rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ,
umożliwiających w szczególności bezpieczny i godny powrót wszystkich uchodźców i osób wysiedlonych do swych domów; przestrzega przed stosowaniem jakiejkolwiek napastliwej i prowokacyjnej retoryki, która mogłaby utrudniać proces negocjacyjny;
Charles Tannock zgłosił poprawkę ustną do poprawki 8/rev. (dodatek):
38.
przywiązuje wielką wagę do otwarcia gazociągu Baku-Tbilisi-Erzurum, uruchomionego
w grudniu 2006 r., oraz ropociągu Baku-Tbilisi-Ceyhan, uruchomionego w 2005 r., i podkreśla znaczenie projektów dotyczących transkaspijskiego korytarza energetycznego, które przyczyniłby się do
rozwoju gospodarczego i handlowego w regionie oraz poprawiłby bezpieczeństwo dostaw energetycznych i systemów tranzytowych z Azerbejdżanu i basenu Morza Kaspijskiego na rynek UE; stanowczo
nalega jednak na zaangażowane kraje i Komisję, aby do gazociągu Baku-Tbilisi-Erzurum oraz do projektów dotyczących transkaspijskiego korytarza energetycznego włączyć Armenię, zgodnie z celem
współpracy regionalnej promowanym przez EPS;

4.

Nowe podejście do polityki regionalnej w odniesieniu do Morza Czarnego

Spraw.: Roberta Alma ANASTASE (A6-0510/2007)
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Różne
Grupa PPE-DE zaproponowała:
— podzielenie ust. 2 na dwa odrębne ustępy:
2.
jest zdania, że w celu przyjęcia spójnego i skutecznego podejścia do polityki regionalnej, ukierunkowanego na osiągnięcie wyników, komunikatowi powinny towarzyszyć dalsze konsekwentne kroki ze
strony UE w celu wspierania prawdziwie regionalnego wymiaru dostosowanego do specyfiki tego
regionu; jest również zaniepokojony faktem, że nie dokonano należytej oceny wyników strategii regionalnej na rzecz regionu Morza Czarnego realizowanej od 1997 r.; wzywa Komisję do opracowania
wnikliwej oceny wcześniejszych i obecnych działań oraz do przedstawienia wyników Parlamentowi
Europejskiemu;
2a.
przyjmuje z zadowoleniem planowane przez Komisję opracowanie wstępnej oceny synergii czarnomorskiej w roku 2008 oraz wzywa Komisję do przedstawienia konkretnych propozycji działań na
rzecz wspierania współpracy regionalnej i prawdziwego partnerstwa w regionie Morza Czarnego
w oparciu o wyniki tej oceny i z uwzględnieniem zaleceń zawartych w niniejszej rezolucji oraz innych
stosownych rezolucjach Parlamentu Europejskiego; zachęca Komisję, aby, przygotowując wszelkie przeglądy lub rozszerzenia strategii czarnomorskiej w przyszłości, korzystała z doświadczeń zdobytych
podczas realizacji wymiaru północnego;
— podzielenie ust. 19 na dwa odrębne ustępy:
19.
zwraca uwagę na strategiczne znaczenie regionu Morza Czarnego, będącego obszarem produkcji
i przesyłu energii, dla dywersyfikacji i bezpieczeństwa dostaw energii do UE; ponownie wyraża poparcie
dla utworzenia nowej infrastruktury i dochodowych korytarzy transportowych, dzięki którym możliwe
jest zróżnicowanie zarówno dostawców, jak i dróg tranzytowych, takich jak korytarz energetyczny
łączący Morze Kaspijskie i Morze Czarne oraz rurociągi Nabucco, Konstanca-Triest i AMBO, a także
inne planowane projekty dotyczące transportu gazu i ropy przecinające Morze Czarne oraz projekty
INOGATE i TRACECA łączące regiony Morza Czarnego z regionami Morza Kaspijskiego; wzywa do
przeprowadzenia oceny skutków społecznych i oceny oddziaływania na środowisko w celu zbadania
wpływu budowy tego rodzaju nowych elementów infrastruktury tranzytowej;
19a.
uważa, że synergia czarnomorska powinna stworzyć odpowiednie ramy dla wspierania reform
rynkowych w regionie, których celem jest stworzenie konkurencyjnych, przewidywalnych
i przejrzystych rynków energii;
— przeniesienie ust. 6, 7, 8, 9 po ust. 36, odwrócenie kolejności ust. 6 i 7
— odwrócenie kolejności ust. 20 i 21
— odwrócenie kolejności ust. 33 i 34
Grupa PSE wycofała swoją poprawkę 7.

