
Wnioski o głosowanie podzielone

PPE-DE

pp M
pierwsza część: „mając na uwadze, że była … podejrzenia korupcji”
druga część: „oraz mając na uwadze, że Khaleda … wolności od kwietnia”

ust. 2
pierwsza część: całość tekstu z wyjątkiem słów „kontrowersyjnymi” i „oraz do wstrzymania się od wszelkich
prześladowań politycznych”
druga część: „kontrowersyjnymi”
trzecia część: „oraz do wstrzymania się od wszelkich prześladowań politycznych”

ust. 8
pierwsza część: „wzywa do położenia kresu … torturowania osób zatrzymanych”
druga część: „oraz przypadkami śmierci tych osób w niewyjaśnionych okolicznościach”

Różne

Charles Tannock przedstawił następującą poprawkę ustną do punktu F preambuły (poprawka 2):

F. mając na uwadze, że wspierany przez wojsko rząd tymczasowy, pod pozorem walki z korupcją,
wprowadził szerokie środki represyjne, w tym zakaz wszelkiej działalności politycznej, dokonał uwię-
zienia lub postawił w stan oskarżenia ponad 160 liderów politycznych, w tym trzech byłych premie-
rów, Moududa Ahmeda, Sheikh Hasinę i Khaledę Zia oraz ponad 100 000 osób ludności cywilnej,

9. Finansowanie sądu specjalnego w Sierra Leone

Projekty rezolucji: B6-0332/2007, B6-0334/2007, B6-0336/2007, B6-0340/2007, B6-0342/2007,
B6-0348/2007

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

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0332/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL))

ust. 6 - - + z poprawką ustną

ust. 8 ust. tekst oryginału gp

1 +

2 -

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 69, 0, 1

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0332/2007 PSE �

B6-0334/2007 UEN �

B6-0336/2007 GUE/NGL �

B6-0340/2007 ALDE �

B6-0342/2007 PPE-DE �

B6-0348/2007 Verts/ALE �
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Wnioski o głosowanie imienne

PPE-DE: głosowanie końcowe

Wnioski o głosowanie podzielone

GUE/NGL

ust. 8
pierwsza część: „zachęca do dalszego zacieśnienia … na szczeblu międzynarodowym”

druga część: „zachęca władze … fundusze rozwojowe UE”

Różne

Glyn Ford, zastępujący Vittorio Agnoletto, przedstawiła następującą poprawkę ustną do ust. 6:

6. zachęca Komisję do zapewnienia nieprzerwanego finansowania działalności Trybunału Specjal-
nego zarówno w zakresie jego głównych jak i ubocznych działań w ramach przyszłych programów
krajowych prowadzonych wraz z Sierra Leone; wzywa władze Sierra Leone do uznania tymczasowego
sądownictwa oraz jego niezawisłości za priorytet;
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