
17. Prawa kobiet w Arabii Saudyjskiej

Projekty rezolucji: (B6-0526/2007, B6-0530/2007, B6-0534/2007, B6-0537/2007, B6-0539/2007,
B6-0540/2007))

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

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0526/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

po ust. 4 3 Verts/ALE +

4 Verts/ALE +

po pp G 1 Verts/ALE +

2 Verts/ALE +

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0526/2007 UEN �

B6-0530/2007 GUE/NGL �

B6-0534/2007 PPE-DE �

B6-0537/2007 ALDE �

B6-0539/2007 Verts/ALE �

B6-0540/2007 PSE �

18. Sprawiedliwość dla „kobiet do towarzystwa”

Projekty rezolucji: (B6-0525/2007, B6-0528/2007, B6-0531/2007, B6-0538/2007, B6-0542/2007))

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

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0525/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)

tytuł § tekst oryginału + z poprawką ustną

ust. 9 § tekst oryginału + z poprawką ustną

pp B § tekst oryginału go -

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 54, 0, 3

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0525/2007 Verts/ALE �

B6-0528/2007 GUE/NGL �

B6-0531/2007 UEN �

B6-0538/2007 ALDE �

B6-0542/2007 PSE �
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Wnioski o głosowanie imienne:

PPE-DE: głosowanie końcowe

Wniosek o głosowanie odrębne:

UEN: pp B

Różne

Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki i Janusz Wojciechowski
również podpisali wspólny projekt rezolucji w imieniu grupy UEN.

Laima Liucija Andrikienė, w imieniu grupy PPE-DE, zaproponowała poprawkę ustną do tytułu wspólnego
projektu rezolucji (RC-B6-0525/2007):

Sprawiedliwość dla „kobiet do towarzystwa” (niewolnice seksualne w Azji podczas II wojny światowej)

Sophia in't Veld zaproponowała poprawkę ustną do ust. 9:

9. zachęca japoński naród i rząd do podjęcia dalszych kroków mających na celu pełne uznanie
historii swojego narodu, co stanowi moralny obowiązek wszystkich państw oraz do zwiększania świa-
domości w Japonii na temat działań, jakie miały miejsce w latach 30. i 40. XX w., w tym również w
odniesieniu do „kobiet do towarzystwa”; wzywa rząd Japonii do przekazywania wiedzy o tych wyda-
rzeniach obecnym i przyszłym pokoleniom;
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