
Wnioski o głosowanie podzielone

IND/DEM

§ 22
pierwsza część: „z wyraźnym zadowoleniem przyjmuje fakt … gospodarki europejskiej”
druga część: „wzywa Komisję … inicjatyw wspólnotowych;”

§ 34
pierwsza część: „wzywa Komisję … zabudowy miejskiej (urban sprawl)”
druga część: „w związku z problemem … zużycia powierzchni terenów”

§ 44
pierwsza część: Całość tekstu z wyjątkiem słów „Komisja i”
druga część: te słowa

11. Timor Wschodni

Projekty rezolucji: (B6-0079/2008, B6-0082/2008, B6-0086/2008, B6-0090/2008, B6-0093/2008,
B6-0095/2008)

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

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0079/2008
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE)

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0079/2008 ALDE �

B6-0082/2008 GUE/NGL �

B6-0086/2008 PSE �

B6-0090/2008 UEN �

B6-0093/2008 PPE-DE �

B6-0095/2008 Verts/ALE �

12. Białoruś

Projekty rezolucji: (B6-0081/2008, B6-0083/2008, B6-0087/2008, B6-0088/2008, B6-0091/2008,
B6-0098/2008)

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

Wspólny projekt rezolucji RC- B6-0081/2008
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE)

§ 3 § tekst oryginału + z poprawką ustną

§ 7 1 ALDE + z poprawką ustną

pp A 2 PSE, PPE-DE ge + 49, 9, 1

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +
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Temat Popr. nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge — uwagi

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0081/2008 ALDE �

B6-0083/2008 GUE/NGL �

B6-0087/2008 PSE �

B6-0088/2008 UEN �

B6-0091/2008 PPE-DE �

B6-0098/2008 Verts/ALE �

Różne

José Ribeiro e Castro zaproponował następującą poprawkę ustną do ustępu 3:

3. odnotowuje niedawne uwolnienie kilku działaczy opozycji demokratycznej, w tym przywódców
ruchu młodzieżowego Białoruskiego Frontu Ludowego i Młodego Frontu (Malady Front), jednocześnie
potępiając aresztowania tych działaczy, których przetrzymywano w więzieniu przez 15 dni i których
wydalono z uniwersytetu w następstwie pokojowych manifestacji, które miały miejsce dnia 16 stycznia
2008 r. w Mińsku z okazji dnia solidarności z uwięzionymi działaczami białoruskiej opozycji
i rodzinami zaginionych wybitnych Białorusinów;

Urszula Gacek zaproponowała następującą poprawkę ustną do poprawki 1:

7. podkreśla, że w celu nawiązania znaczącego dialogu z UE Białoruś musi spełnić pozostałe
warunki określone w nieoficjalnym dokumencie „Co Unia Europejska może dać Białorusi”, które obej-
mują uwolnienie wszystkich więźniów politycznych, zniesienie kary śmierci, zagwarantowanie wolności
mediów oraz swobody wypowiedzi, niezawisłość sądów i poszanowanie wartości demokratycznych oraz
praw podstawowych ludności białoruskiej

13. Nord-Kivu (Demokratyczna Republika Konga)

Projekty rezolucji: (B6-0080/2008, B6-0084/2008, B6-0085/2008, B6-0089/2008, B6-0094/2008,
B6-0097/2008)

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

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0080/2008
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE /NGL)

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 59, 0, 0

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0080/2008 ALDE �

B6-0084/2008 GUE/NGL �

B6-0085/2008 PSE �

B6-0089/2008 UEN �

B6-0094/2008 PPE-DE �

B6-0097/2008 Verts/ALE �

Wnioski o głosowanie imienne

PPE-DE: głosowanie końcowe
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