
11. Wieszanie ludzi w Iranie

Projekty rezolucji: B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008,
B6-0404/2008

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

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0389/2008
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

ust. 9a Cappato + popr. ustna

ust. 9b. Cappato + popr. ustna

pp K ust. tekst oryginału + z poprawką ustną

ust. 9 ust. tekst oryginału + z poprawką ustną

Głosowanie nad rezolucją (jako całością) +

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0389/2008 PSE �

B6-0394/2008 PPE-DE �

B6-0400/2008 ALDE �

B6-0401/2008 GUE/NGL �

B6-0403/2008 Verts/ALE �

B6-0404/2008 UEN �

Różne

Marco Capatto złożył następujące poprawki ustne po ust. 9:

9a. wzywa do przedłożenia rezolucji, na następnym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ
z prośbą do wszystkich krajów, które utrzymują karę śmierci do udostępnienia Sekretarzowi General-
nemu ONZ i opinii publicznej wszystkich informacji dotyczących kary śmierci i egzekucji, tak aby
przełamać tajemnicę państwową dotyczącą kary śmierci, która jest również przyczyną większej ilości
egzekucji;

9b. zwraca się o to, aby nowa rezolucja przewidywała powołanie Specjalnego Wysłannika Sekretarza
Generalnego mającego za zadanie monitorowanie sytuacji, zapewnianie maksymalnej przejrzystości sys-
temu kary śmierci i promowanie wewnętrznego procesu zmierzającego do wdrożenia rezolucji ONZ
w sprawie moratorium dotyczącego egzekucji;

Tunne Kelam złożył następującą poprawkę ustną do punktu K preambuły:

K. mając na uwadze, że istnieją uzasadnione obawy, iż członkom i współpracownikom opozycji
irańskiej, którzy na mocy art. 27 IV konwencji genewskiej znajdują się pod ochroną wielonarodowych
sił pod amerykańskim dowództwem w obozie Ashraf w północnym Iraku, może grozić wydalenie lub
przymusowy powrót do Iranu, gdzie mogliby być narażeni na ciężkie prześladowania lub nawet karę
śmierci,
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Alain Hutchinson złożył następującą poprawkę ustną do ust. 9:

9. wzywa władze Iraku i Stanów Zjednoczonych do odstąpienia od przymusowego wydalania do
Iranu irańskich członków opozycji, uchodźców i osób ubiegających się o azyl, jeżeli groziłyby im prze-
śladowania, a także przede wszystkim do współpracy z Wysokim Komisarzem Organizacji Narodów
Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR) i innymi organizacjami w celu znalezienia zadowalają-
cego i trwałego rozwiązania problemu osób przebywających obecnie w obozie Ashraf;

12. Zabójstwa albinosów w Tanzanii

Projekty rezolucji: B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008,
B6-0407/2008

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

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0387/2008
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

Głosowanie nad rezolucją (jako całością) gi + 93, 0, 0

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0387/2008 PSE �

B6-0390/2008 UEN �

B6-0391/2008 PPE-DE �

B6-0405/2008 ALDE �

B6-0406/2008 GUE/NGL �

B6-0407/2008 Verts/ALE �

Wnioski o głosowanie imienne

PPE-DE: głosowanie końcowe
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