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

ust. 10 4 GUE/NGL,
Verts/ALE

gi - 20, 36, 1

ust. tekst oryginału go -

Punkt A preambuły 1 GUE/NGL,
Verts/ALE

gi - 15, 42, 1

popr. ustna -

Punkt F preambuły popr. ustna -

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 52, 5, 1

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0629/2008 ALDE �

B6-0631/2008 PSE �

B6-0635/2008 GUE/NGL �

B6-0637/2008 UEN �

B6-0640/2008 Verts/ALE �

B6-0644/2008 PPE-DE �

Wnioski o głosowanie imienne

GUE/NGL: popr. 1, 2, 3, 4, głosowanie końcowe

Wnioski o głosowanie podzielone

PSE

ust. 1
część pierwsza: „głęboko ubolewa … odbyły się w dniu 9 listopada,”
druga część: „i uważa, że za ich wynikami nie stoi żadna legitymacja demokratyczna,”

ust. 4
część pierwsza: „ubolewa nad licznymi atakami … w Nikaragui”
druga część: „dokonywanymi przez osoby, frakcei polityczne i organy związane z władzami państwa”

Wnioski o głosowanie odrębne

UEN: ust. 10
PPE-DE: ust. 10

27. Rosja: ataki przeciwko obrońcom praw człowieka oraz proces w sprawei
zabójstwa Anny Politkowskiej

Projekty rezolucji: (B6-0630/2008, B6-0632/2008, B6-0636/2008, B6-0641/2008, B6-0645/2008,
B6-0646/2008)

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

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0630/2008
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, UEN, GUE/NGL, IND/DEM)

ust. 6 ust. tekst oryginału + z poprawką ustną

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 59, 0, 0
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Temat Popr. nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0630/2008 ALDE �

B6-0632/2008 PSE �

B6-0636/2008 GUE/NGL �

B6-0641/2008 Verts/ALE �

B6-0645/2008 PPE-DE �

B6-0646/2008 UEN �

Wnioski o głosowanie imienne

PPE-DE: głosowanie końcowe

Różne

Michael Gahler zaproponował następującą poprawkę ustną do ust. 6:

6. zwraca uwagę na rosnącą tendencję do przemocy, w wyniku której – według moskiewskiego biura
ds. praw człowieka – w 2008 r. zabito ponad 100 osób z powodu ich rasy, narodowości, religii lub
orientacji seksualnej, a także zwraca uwagę na brak skutecznego potępienia przez władze rosyjskie
takich zbrodni nienawiści;
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