
Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE zgłosiła następującą poprawkę ustną do poprawki 22:

zwraca uwagę, że UNHRC posiada potencjał do stworzenia użytecznych ram dla wielostronnych działań
UE z zakresu praw człowieka; zwraca uwagę, że w trakcie ostatniego roku działalności nowy organ
nie udowodnił swojej wiarygodności jednakże jeszcze raz podkreśla kluczową rolę UNHCR w ogólnej
strukturze ONZ; wyraża przekonanie, że wdrożenie mechanizmu uniwersalnego przeglądu okresowego
pozwoli uzyskać pierwsze namacalne wyniki i poprawę stanu rzeczy; wzywa Radę i Komisję do
wnikliwego monitorowania tego procesu, tak aby zapewnić, że w jego trakcie realizowane będą
postanowienia rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 60/251 z dnia 15 marca 2006 r., stanowiącej
podstawę okresowego przeglądu – w oparciu o cel i wiarygodne informacje – wypełniania przez każde
z państw zobowiązań i powinności w zakresie praw człowieka w sposób zapewniający powszechny
charakter oraz równe traktowanie w odniesieniu do wszystkich państw; wzywa Radę, aby
skonsultowała się z Parlamentem w tej kwestii;

8. Misje obserwacyjne wyborów UE: cele, praktyka i przyszłe wyzwania

Sprawozdanie: Véronique DE KEYSER/José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA (A6-0138/2008)

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

po ust. 6 § - + poprawka ustna

§ 7 1 PSE +

po ust. 7 2 PSE +

§ 11 3 PSE +

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 605, 11, 16

Wnioski o głosowanie imienne

IND/DEM: głosowanie końcowe

Różne

Michael Gahler przedstawił poprawkę ustną celem dodania nowego ustępu 6a:

6a. wyraża uznanie dla udziału obserwatorów z krajów trzecich, takich jak Szwajcaria, Norwegia i
Kanada, w EU EOM;

9. Stosunki handlowe i gospodarcze z krajami Azji Południowo-Wschodniej
(ASEAN)

Sprawozdanie: Glyn FORD/Vincenzo AITA (A6-0151/2008)

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

§ 1 20 GUE/NGL -

§ 2 21 GUE/NGL -

po ust. 2 22 GUE/NGL +

§ 3 1 Verts/ALE +

5 PSE +

§ 4 23 GUE/NGL -
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