
14. Kambodża: represje polityczne

Projekty rezolucji: B6-0057/2006, B6-0058/2006, B6-0060/2006, B6-0064/2006, B6-0067/2006 i
B6-0071/2006

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

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0057/2006
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL i UEN)

ust. 2 1 ALDE + poprawiono (patrz
„Różne”)

ust. 3 ust. tekst oryginału + poprawka ustna

ust. 8 ust. tekst oryginału + poprawka ustna

punkt B uzasadnienia ust. tekst oryginału gp

1 +

2 -

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 80, 0, 1

projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0057/2006 PSE )

B6-0058/2006 UEN )

B6-0060/2006 ALDE )

B6-0064/2006 PPE-DE )

B6-0067/2006 GUE/NGL )

B6-0071/2006 Verts/ALE )

Wnioski o głosowanie imienne

PPE-DE głosowanie końcowe

Wnioski o głosowanie podzielone

PPE-DE:

Punkt B uzasadnienia

pierwsza część: Całość tekstu z wyłączeniem słów „zostali aresztowani i”

druga część: te słowa

Różne

Poprawka 1 otrzymuje brzmienie:

„2. ust. 2 odnotowuje uwolnienie niedawno aresztowanych obrońców praw człowieka i domaga się
oczyszczenia ich z wszelkich stawianych im zarzutów, jak również prosi o oczyszczenie z wszel-
kich zarzutów i anulowania nakazów aresztowania działaczy na rzecz praw człowieka, którzy nie
zostali aresztowani; wzywa również do przerwania wszelkich aktów zastraszania i prześladowania
obrońców praw człowieka w Kambodży;”

Charles Tannock, w imieniu grupy PPE-DE, złożył poprawkę ustną jako dodatek do ust. 8, która to została
poprawiona przez Mariosa Matsakisa:

„i kwestionuje potrzebę uznania obrazy urzędu Premiera za przestępstw”
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Jules Maaten złożył następującą poprawkę ustną do ust. 3:

„3. wzywa Kambodżę do zaprzestania łamania zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego,
a w szczególności Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych oraz do natych-
miastowego uwolnienia Cheama Channy'ego; domaga się również uchylenia wyroku wydanego
wobec Sama Rainsy'ego i Chea Poch i przywrócenia immunitetu jemu oraz Cheamowi Channy-
'emu;”

15. Niepełnosprawność a rozwój
Projekty rezolucji: B6-0031/2006, B6-0035/2006, B6-0036/2006, B6-0038/2006, B6-0045/2006 i
B6-0046/2006

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

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0031/2006
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL i UEN)

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0031/2006 PPE-DE )

B6-0035/2006 PSE )

B6-0036/2006 Verts/ALE )

B6-0038/2006 ALDE )

B6-0045/2006 GUE/NGL )

B6-0046/2006 UEN )
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