
28. Sytuacja w Gruzji

Projekty rezolucji: (B6-0481/2007, B6-0482/2007, B6-0485/2007, B6-0487/2007, B6-0492/2007,
B6-0493/2007)

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

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0481/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 9 § tekst oryginału + popr. ustna

§ 11 § tekst oryginału gp

1 +

2 -

po ust.14 4 PPE-DE, UEN + popr. ustna

po ust.15 3 UEN +

Punkt uzasadnienia C 2 UEN -

§ tekst oryginału gp

1 +

2/ge - 276, 322, 22

Punkt uzasadnienia D § tekst oryginału + popr. ustna

Punkt uzasadnienia F § tekst oryginału gp

1 +

2 -

Punkt uzasadnienia G § tekst oryginału + popr. ustna

Punkt uzasadnienia H § tekst oryginału + popr. ustna

po punkcie uzasadnienia J - - + poprawka ustna

Punkt uzasadnienia K 1 Verts/ALE ge + 423, 195, 14

Głosowanie: rezolucja (całość) +

projekty rezolucji grup politycznych

B6-0481/2007 UEN �

B6-0482/2007 ALDE �

B6-0485/2007 EPP-ED �

B6-0487/2007 GUE/NGL �

B6-0492/2007 PSE �

B6-0493/2007 Verts/ALE �

Wnioski o głosowanie podzielone

Verts/ALE

pkt. C
Część 1: „mając na uwadze, że 2 listopada … rewolucji róż w 2003 r.”
Część 2: „około 80 000 osób … więźniów politycznych”
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§ 11
Część 1: „z zadowoleniem przyjmuje … komisji wyborczych”
Część 2: „a także … obserwatorów międzynarodowych”

pkt F
Część 1: Całość tekstu z wyjątkiem słowa „(FSB)”
Część 2: to słowo

Sprawy różne

Vytautas Landsbergis i Marian-Jean Marinescu również podpisali się pod wspólnym projektem rezolucji w
imieniu grupy PPE-DE.

Hannes Swoboda zaproponowała poprawkę ustną po pkt. uzasadnienia J:

„Ja mając na uwadze, że reformy gospodarcze i społeczne prowadzone w Gruzji powinny poprawić
poziom życia całego społeczeństwa,”,

Grupa Verts/ALE zaproponowała następujące poprawki ustne:

— § 9:

„9. wzywa władze gruzińskie do zagwarantowania wolnych i równych wyborów, zgodnych ze
standardami międzynarodowymi; wzywa rząd do poszanowania podziału uprawnień w gruzińskim
systemie politycznym, do powstrzymania się od korzystania z »środków administracyjnych« w kon-
tekście kampanii wyborczej oraz do zagwarantowania wszystkim kandydatom wolności wypowie-
dzi; z zadowoleniem przyjmuje, że władze gruzińskie zaprosiły międzynarodowych obserwatorów
do śledzenia przebiegu wyborów;”

— pkt uzasadnienia D:

„D. mając na uwadze, że po trwającym sześć dni zgromadzeniu opozycji, doszło do wybuchu
przemocy wraz z interwencją policji w celu rozpędzenia manifestacji, co charakteryzowało
się przesadną gwałtownością, użyciem armatek wodnych, gumowych pocisków oraz gazów
łzawiących, raniąc blisko 500 manifestantów, m.in gruzińskiego rzecznika praw obywatelskich,
Sozara Subariego,”

— pkt uzasadnienia G:

„G. mając na uwadze, że wieczorem 7 listopada wyłączono dwa opozycyjne kanały telewizyjne
(Imedi i Kaukazja), mając na uwadze, że przed ogłoszeniem stanu wyjątkowego do budynków
telewizji i radia Imedi wtargnęli bez uprzedzenia uzbrojeni i zamaskowani funkcjonariusze
organów bezpieczeństwa, niszcząc do 90% wyposażenia technicznego stacji;; mając na uwa-
dze, że sąd w Tbilisi zawiesił koncesję na nadawanie Imedi i zamroził jej aktywa na tej pod-
stawie, że relacjonowanie zdarzeń z dnia 7 listopada było równoznaczne z podżeganiem do
obalenia rządu mając na uwadze, że zawiadomienie z sądu zostało doręczone dyrektorowi
stacji Imedi dopiero po tygodniu; mając na uwadze, że gruzińska Krajowa Komisja ds. Komu-
nikacji zawiesiła na trzy miesiące licencję na nadawanie programów telewizyjnych Imedi,
powołując się na złamanie przez stację przepisów dotyczących działalności nadawczej,”

— pkt. uzasadnienia H

„H. mając na uwadze, że prezydent Saakaszwili wystąpił w dniu 8 listopada 2007 r. z ugodową
propozycją połączenia zaplanowanych na 5 stycznia 2008 r. wyborów prezydenckich z ple-
biscytu w sprawie terminu najbliższych wyborów parlamentarnych,”
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Vytautas Landsbergis zaproponował poprawkę ustną do poprawki 4;

„14a. wzywa Radę i Komisję do prowadzenia bardziej zdecydowanej polityki UE wobec jej wschod-
nich sąsiadów, w której nie należy odrzucać współpracy z Rosją, a wręcz przeciwnie, proponować ją
zawsze, gdy to możliwe; uważa jednak, że UE musi równocześnie przyjąć bardziej zdecydowane stano-
wisko w kluczowych kwestiach w regionie i bardziej się zaangażować pomimo obecnego niechętnego
nastawienia Rosji do roli odgrywanej przez UE w ich wspólnym sąsiedztwie; podkreśla, że w gruncie
rzeczy rosyjskie władze muszą zrozumieć, że rosyjskie wpływy w krajach sąsiednich pomniejsza nie tyle
geopolityczna rywalizacja z UE, co podejście samej Rosji do niektórych z jej sąsiadów;”

29. Zatwierdzenie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej przez Parla-
ment Europejski

Spraw.: Jo LEINEN (A6-0445/2007)

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

Całość tekstu 1/rev. IND/DEM gi - 115, 513, 8

po ust.1 2 UEN -

po ust.2 3 Verts/ALE gi + 477, 106, 35

Głosowanie: rezolucja (całość) gi + 534, 85, 21

Wnioski o głosowania imienne

IND/DEM: popr. 1
Verts/ALE popr. 3
ALDE: głosowanie końcowe

30. Wspólne zasady dotyczące modelu elastycznego rynku pracy i bezpieczeń-
stwa socjalnego (flexicurity)

Spraw.: Ole CHRISTENSEN (A6-0446/2007)

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

przed ust. 1 15 Verts/ALE +

16 Verts/ALE -

§ 1 32 GUE/NGL gi - 98, 509, 28

§ 2 35 GUE/NGL gi - 97, 485, 47

26 PSE gi + 560, 72, 11

§ 3 36 GUE/NGL gi - 134, 486, 4

§ 5 § tekst oryginału go +

po ust.6 30 GUE/NGL ge - 77, 519, 36

27 PSE ge + 556, 58, 7

§ 7 37 GUE/NGL -

17 Verts/ALE -
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