
7. Pełne urzeczywistnienie rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspól-
noty ***II

Zalecenie do drugiego czytania: Markus FERBER (A6-0505/2007) (wymagana większość kwalifikowana)

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

Wniosek o odrzucenie wspólnego sta-
nowiska

10 GUE/NGL gi - 86, 549, 7

art. 7 ust. 3 11 GUE/NGL gi - 111, 515, 18

art. 7 ust. 4 12 GUE/NGL gi - 81, 549, 24

po art. 7 1=
5=

EL KHADRAOUI i in.
Verts/ALE

gi - 220, 411, 22

2=
6=

EL KHADRAOUI i in.
Verts/ALE

gi - 205, 436, 19

art. 9 po ust. 3 7=
13=

Verts/ALE
GUE/NGL

gi - 133, 505, 10

art. 12 tiret pierwsze 19 HOWITT i in. gi - 298, 335, 23

14 GUE/NGL gi - 155, 488, 11

art. 12 po tiret pierwszym 8 Verts/ALE gi - 167, 468, 23

art. 23 9 Verts/ALE gi - 121, 537, 9

Załącznik 1 15 GUE/NGL gi - 101, 547, 18

16 GUE/NGL gi - 73, 574, 22

17 GUE/NGL gi - 82, 552, 17

po pp 23 3=
18=

Verts/ALE
HOWITT i in.

gi - 321, 320, 27

po pp 34 4 Verts/ALE gi - 154, 485, 17

Wnioski o głosowanie imienne

Verts/ALE: popr. 2=6, 7=13, 8 i 19
GUE/NGL: popr. 10 i 13
IND/DEM: popr. 1=5, 2=6, 3=18, 4, 7=13, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 i 17

8. Sytuacja w Iranie

Projekty rezolucji: (B6-0046/2008, B6-0047/2008, B6-0048/2008, B6-0049/2008, B6-0054/2008,
B6-0057/2008)

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

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0046/2008
(PSE, ALDE, UEN, PPE-DE)

ust. 4 6/rev GUE/NGL -

ust. 6 § tekst oryginału + z poprawką ustną

ust. 14 4=
8=

Verts/ALE
PPE-DE

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

po ust. 14 5=
9=

Verts/ALE
PPE-DE

+ z poprawką ustną

ust. 15 § tekst oryginału + z poprawką ustną

ust. 17 § tekst oryginału + z poprawką ustną

po ust. 22 1 UEN -

2 STEVENSON i in. ge + 324, 299, 26

3 STEVENSON i in. + z poprawką ustną

po odniesieniu 9 7 PPE-DE +

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 561, 52, 44

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0046/2008 ALDE �

B6-0047/2008 PPE-DE �

B6-0048/2008 PSE �

B6-0049/2008 Verts/ALE �

B6-0054/2008 GUE/NGL �

B6-0057/2008 UEN �

Wnioski o głosowanie imienne

IND/DEM: głosowanie końcowe nad wspólnym projektem rezolucji

Różne

Poprawki 2 i 3 przeniesiono w głosowaniu po ust. 22 w trosce o spójność.

Vytautas Landsbergis zgłosił następujące poprawki ustne:

— ustęp 6:

6. odnotowuje przedstawione niedawno wyniki oceny wywiadu USA dotyczącej irańskiego wojsko-
wego i cywilnego programu jądrowego; uważa, że wyniki te potwierdzają prowadzoną przez UE poli-
tykę dwutorowego podejścia mającą na celu przekonanie Iranu na drodze dyplomatycznej do zastoso-
wania się w pełni do formułowanych przez MAEA żądań wiarygodnego i kontrolowanego zaniechania
potencjalnego powiązania programu cywilnego z celami wojskowymi;

— ustęp 15:

15. wzywa władze irańskie do usunięcia z prawa i z praktyki wszelkich form tortur, w tym wyjąt-
kowo niehumanitarnych egzekucji, i innych metod okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania
lub karania, do stania na straży należytych procedur prawnych i do położenia kresu bezkarności osób
winnych łamania praw człowieka; wzywa władze Iranu, by nie zwlekając wprowadziły zmiany w kodek-
sie karnym w celu przekształcenia moratorium na ukamienowanie w ostateczny zakaz;
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— ustęp 17:

17. wzywa władze irańskie do przestrzegania uznanych na arenie międzynarodowej gwarancji praw-
nych dla osób należących do mniejszości religijnych, etnicznych, językowych lub innych, bez względu
na to, czy zostały one oficjalnie uznane, czy nie; zdecydowanie potępia obecny brak poszanowania
praw mniejszości i wzywa do umożliwienia mniejszościom wykonywania wszystkich praw przyznanych
w irańskiej konstytucji i w prawie międzynarodowym; wzywa władze irańskie do postępowania w
zgodzie z konstytucją i do usunięcia z prawa i z praktyki wszelkich form dyskryminacji i innych form
łamania praw osób należących do mniejszości religijnych, etnicznych, językowych i innych, takich jak
Arabowie, Azerowie, Beludżowie, Kurdowie, bahaici, chrześcijanie, żydzi, sufici i sunnici; wzywa zwła-
szcza do zniesienia obowiązującego de facto zakazu praktykowania bahaizmu;

Paolo Casaca zgłosił następującą poprawkę ustną do poprawek 5=9:

zdecydowanie potępia stracenie w Iranie w dniu 31 stycznia 2008 r. o godz. 4 czasu lokalnego
działacza politycznego Ahwazu – Zamela Bawi'ego — dziewiętnastego działacza Ahwazu straconego
w ciągu ostatnich 12 miesięcy i wzywa irański rząd do zaniechania egzekucji obywatela Holandii i
działacza praw człowieka Faleha Abdulaha al-Mansouri'ego oraz zarejestrowanych przez UNHCR
uchodźców Rasoula Ali'ego Mazrei i Saida Saki'ego, którym zapewniono przesiedlenie do Norwegii
oraz do zezwolenia im na wyjazd do krajów ich obywatelstwa lub kraju, w którym są uchodźcami;
wzywa także do uwolnienia dziennikarzy kurdyjskich Abdolvaheda „Hiwy” Botimara i Adnana
Hassanpoura, skazanych na karę śmierci;

Alejo Vidal-Quadras zgłosił następującą poprawkę ustną do poprawki 3:

przyjmuje do wiadomości orzeczenie Europejskiego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z
dnia 12 grudnia 2006 r.

Wspólny projekt rezolucji podpisała również Margarita Starkevičiūtė w imieniu grupy ALDE.

Wspólny projekt rezolucji podpisał również José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE-DE.

9. Wyniki Konferencji w sprawie zmian klimatu (Bali)

Projekt rezolucji: (B6-0059/2008)

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

Projekt rezolucji B6-0059/2008
(Komisja tymczasowa ds. zmian klimatycznych)

ust. 4 3 Verts/ALE ge - 213, 410, 10

po ust. 11 4 Verts/ALE gp/gi

1 + 591, 40, 8

2 - 185, 462, 8

ust. 12 7 GUE/NGL -

ust. 16 8 GUE/NGL -

ust. 18 1 PPE-DE +

ust 19 5 Verts/ALE gp

1 +

2 -
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