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

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0063/2008 ALDE �

B6-0064/2008 Verts/ALE �

B6-0065/2008 PPE-DE �

B6-0070/2008 UEN �

B6-0074/2008 GUE/NGL �

B6-0109/2008 PSE �

Wnioski o głosowanie imienne

GUE/NGL: popr. 1, 2, 3

7. Szczególna sytuacja kobiet w więzieniach oraz wpływ uwięzienia rodziców
na życie społeczne i rodzinne

Spraw.: Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU (A6-0033/2008)

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

ust. 6 3 GUE/NGL -

po ust. 6 1 PSE + z poprawką ustną

ust. 7 4 GUE/NGL +

ust. 8 po lit. c) 5 GUE/NGL +

ust. 11 6 GUE/NGL -

ust. 14 § tekst oryginału go/ge + 282, 241, 14

po ust. 15 2 PSE gp

1 +

2 -

7 GUE/NGL + z poprawką ustną

ust. 19 § tekst oryginału gp

1 +

2 +

ust. 20 8 GUE/NGL -

ust. 23 § tekst oryginału go +

ust. 35 9 GUE/NGL ge - 145, 394, 5

ust. 42 10 GUE/NGL +

pp C § tekst oryginału go -

pp Q § tekst oryginału go -

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 492, 24, 37
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Wnioski o głosowanie imienne

IND/DEM: głosowanie końcowe

Wnioski o głosowanie odrębne

PPE-DE: pp C, Q, ust. 14, 23

Wnioski o głosowanie podzielone

ALDE

Popr. 19
pierwsza część: „zwraca się do państw …więzi rodzinnych”
druga część: „wraz z możliwością uczestnictwa w praktykach religijnych”

UEN, PPE-DE

Popr. 2
pierwsza część: „zwraca się do państw … naruszają prawa”
druga część: „i swobodnego … osobami z zewnątrz”

Różne

Teresa Riera Madurell, w imieniu grupy PSE, zaproponowała następującą poprawkę ustną do poprawki 1:

6a. zwraca się do każdego państwa członkowskiego o ułatwienie osadzonym kobietom dostępu do
programów profilaktycznych prowadzonych zwykle wśród ludności, jak na przykład kampanie na rzecz
wczesnego wykrywania raka piersi i szyjki macicy, oraz o zapewnienie, na takich samych warunkach,
dostępu do krajowych programów planowania rodziny,

Sprawozdawczyni Marie Panayotopoulos-Cassiotou zaproponowała następującą poprawkę ustną do
poprawki 7:

15a. podkreśla konieczność położenia kresu osadzaniu dziewcząt i chłopców w wieku 18 lat i młod-
szych w więzieniach dla dorosłych;

8. Równość płci oraz równouprawnienie kobiet w kontekście współpracy na
rzecz rozwoju

Spraw.: Feleknas UCA (A6-0035/2008)

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

po ust. 18 11 PPE-DE ge - 216, 307, 8

ust. 28 7s UEN gi - 159, 353, 28

13 PPE-DE -

ust. 29 15 PPE-DE gi - 72, 456, 22

8 UEN gi - 154, 358, 23

ust. 31 16 PPE-DE -

ust. 33 17 PPE-DE -

19 Verts/ALE -

ust. 39 9 UEN gi - 164, 353, 28

18 PPE-DE -

po ust. 54 20 Verts/ALE ge + 282, 232, 21

odniesienie 21 1s UEN gi - 167, 336, 27
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