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

po ust. 19 9 GUE/NGL -

ust. 21 § tekst oryginału gp

1 +

2 -

ust. 27 2 PPE-DE +

ust. 29 6 Verts/ALE -

§ tekst oryginału gp

1 +

2 +

ust. 31 § tekst oryginału go +

ust. 33 § tekst oryginału go/ge + 325, 300, 42

punkt D preambuły § tekst oryginału gp

1 +

2 +

3 +

punkt F preambuły § tekst oryginału gp

1 +

2 +

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 605, 45, 19

Wnioski o głosowanie imienne

Verts/ALE: popr. 4
IND/DEM: głosowanie końcowe

Wnioski o głosowanie odrębne

PPE-DE: ust. 31 i 33

Wnioski o głosowanie podzielone

PSE

4
pierwsza część: „uważa, że … polityki klimatycznej”
druga część: „popiera zatem … emisji per capita”

21
pierwsza część: Całość tekstu z wyjątkiem słów „zrealizować ważne zobowiązania w zakresie”
druga część: te słowa
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29
pierwsza część: Całość tekstu z wyjątkiem słów „i oraz na rozwoju i transferze technologii o niskiej emisji
związków węgla do pozostałych krajów”
druga część: te słowa

GUE/NGL, PSE

punkt F preambuły
pierwsza część: „mając na uwadze, że szeroko zakrojone … zrównoważone leśnictwo”
druga część: „a także unikać … celom w zakresie zmniejszenia emisji”

PSE, ALDE, GUE/NGL

5
pierwsza część: „wzywa do … związanym z klimatem na kraje rozwijające się”
druga część: „(skreślenie)”

PSE, Verts/ALE

punkt D preambuły
pierwsza część: „mając na uwadze, że zmiany klimatyczne … osiągnięcia pozytywnego wpływu na klimat”
druga część: „mając na uwadze, że … lat” bez „-15”
trzecia część: „-15”

10. Plan działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii: sposoby wykorzysta-
nia potencjału

Spraw.: Fiona HALL (A6-0003/2008)

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

ust. 41 2 PPE-DE +

punkt E preambuły 1 ALDE +

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 592, 26, 30

Wnioski o głosowanie imienne

IND/DEM: głosowanie końcowe

11. Strategia na rzecz ograniczenia niepożądanych przyłowów i eliminacji
odrzutów w rybołówstwie europejskim

Spraw.: Carl SCHLYTER (A6-0495/2007)

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

po ust. 2 13 GUE/NGL +

ust. 7 2 Verts/ALE ge + 334, 307, 26

7 PPE-DE �

ust. 12 3 Verts/ALE +

po ust. 14 14 GUE/NGL ge + 400, 255, 13

ust. 16 8 PPE-DE +
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