
PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0209/2008
(zastępujący B6-0209/2008, B6-0210/2008, B6-0211/2008, B6-0212/2008 i B6-0214/2008):

złożony przez następujących posłów:

— Jonathan Evans, Elmar Brok, Corien Wortmann-Kool, James Elles, Andreas Schwab i Urszula Gacek w
imieniu grupy PPE-DE,

— Erika Mann, Peter Skinner, Jan Marinus Wiersma i Benoît Hamon w imieniu grupy PSE,

— Annemie Neyts-Uyttebroeck i Alexander Lambsdorff w imieniu grupy ALDE,

— Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg i Pierre Jonckheer w imieniu grupy Verts/ALE,

— Adam Bielan i Cristiana Muscardini w imieniu grupy UEN

— (Bernard Wojciechowski złożył pod nim podpis we własnym imieniu)

Przyjęto (P6_TA(2008)0192)

(Wniosek w sprawie rezolucji B6-0213/2008 stał się bezprzedmiotowy.)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

— Erika Mann w imieniu grupy PSE, złożyła poprawkę ustną do ust. 13, którą uwzględniono.

5.7. Prawa człowieka na świecie (2007) i polityka Unii Europejskiej w tej dzie-
dzinie (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego w sprawie praw człowieka na świecie w 2007 r. i w
sprawie polityki UE w tej dziedzinie [2007/2274(INI)] — Komisja Spraw Zagranicznych.
Sprawozdawca: Marco Cappato (A6-0153/2008)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)
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Przyjęto (P6_TA(2008)0193)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

— Hannes Swoboda, w imieniu grupy PSE, zwrócił uwagę, że jego grupa wycofuje swoją poprawkę 3;

— Marco Cappato (sprawozdawca) wniósł poprawkę ustną do poprawki 7, którą uwzględniono.

— Hélène Flautre wniosła poprawkę ustną do poprawki 22, którą uwzględniono.

5.8. Misje obserwacyjne wyborów UE: cele, praktyka i przyszłe wyzwania (gło-
sowanie)

Sprawozdanie w sprawie misji obserwacyjnych wyborów UE: cele, praktyka i przyszłe wyzwania [2007/
2217(INI)] — Komisja Spraw Zagranicznych.
Współsprawozdawcy: Véronique De Keyser i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0138/2008)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)
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Przyjęto (P6_TA(2008)0194)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

— Michael Gahler wniósł poprawkę ustną mającą na celu dodanie nowego ustępu 6a), którą uwzględ-
niono.
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