
Różne

Michael Gahler, w imieniu grupy PPE-DE przedstawił następującą poprawkę ustną do ust. 3:

3. apeluje o wynegocjowanie rozejmu, którego gwarantem powinien być mechanizm stworzony
przez wspólnotę międzynarodową koordynowaną przez Kwartet oraz Ligę Państw Arabskich, który
mógłby obejmować rozmieszczenie sił wielonarodowych, posiadających jasno określony mandat, aby
przywrócić bezpieczeństwo i dopilnować zawieszenia broni z myślą o ludności w Izraelu i Strefie
Gazy, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania granicy między Strefą Gazy a Egiptem, co
zakłada szczególną rolę Egiptu; wzywa Radę do zwiększenia nacisków w celu położenia kresu trwającej
przemocy; wspiera wysiłki dyplomatyczne podjęte do tej pory przez wspólnotę międzynarodową,
szczególnie Egipt i UE;

Projekt rezolucji grupy UEN podpisały również Roberta Angelilli i Inese Vaidere.

Wspólny projekt rezolucji podpisała również Kathy Sinnott.

4. Sytuacja w Rogu Afryki

Projekt rezolucji: (B6-0033/2009)

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

Projekt rezolucji B6-0033/2009
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, UEN, GUE/NGL)

ust. 1 5 PSE +

ust. 15 8 PPE-DE +

Po ust. 18 7 PPE-DE +

ust. 21 4s PSE +

pp B 1 PSE +

pp D 2 PSE +

pp E 3 PSE +

Po pp M 6 PPE-DE +

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 570, 11, 27

Wnioski o głosowanie imienne

IND/DEM: głosowanie końcowe

5. Strategia Unii Europejskiej wobec Białorusi

Projekty rezolucji: B6-0028/2009, B6-0029/2009, B6-0030/2009, B6-0031/2009, B6-0032/2009

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

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0028/2009
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE)

ust. 9 ust. PSE + poprawka ustna

pp H 1s PSE ge - 242, 340, 10

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 551, 15, 31

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0028/2009 ALDE �
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Temat Popr. nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

B6-0029/2009 PSE �

B6-0030/2009 Verts/ALE �

B6-0031/2009 UEN �

B6-0032/2009 PPE-DE �

Wnioski o głosowanie imienne

IND/DEM: głosowanie końcowe

Różne

Jan Marinus Wiersma, w imieniu grupy PSE przedstawił następującą poprawkę ustną do ust. 9:

Skreślenie następującej części:

wzywa władze białoruskie do zaprzestania praktyki wydawania wiz wyjazdowych własnym
obywatelom, zwłaszcza dzieciom i studentom;

6. Upamiętnienie 11 lipca jako dnia pamięci ofiar masakry w Srebrenicy

Projekty rezolucji: B6-0022/2009, B6-0023/2009, B6-0024/2009, B6-0025/2009, B6-0026/2009,
B6-0027/2009

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

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0022/2009
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + z poprawką ustną
556, 9, 22

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0022/2009 PPE-DE �

B6-0023/2009 PSE �

B6-0024/2009 ALDE �

B6-0025/2009 UEN �

B6-0026/2009 GUE/NGL �

B6-0027/2009 Verts/ALE �

Wnioski o głosowanie imienne

IND/DEM: głosowanie końcowe

Różne

Doris Pack, w imieniu grupy PPE-DE przedstawiła następującą poprawkę ustną do ust. 3:

3. apeluje o kontynuację starań na rzecz postawienia przed wymiarem sprawiedliwości pozostałych
ukrywających się osób i wyraża swoje pełne poparcie dla cennej i trudnej pracy MTKJ oraz podkreśla,
że postawienie przed wymiarem sprawiedliwości osób odpowiedzialnych za masakry w Srebrenicy i jej
okolicach stanowi ważny krok na drodze do pokoju i stabilizacji w tym regionie; w związku z tym
ponownie podkreśla, że należy zwrócić większą uwagę na osądzenie zbrodni wojennych na szczeblu
krajowym;

19.3.2009 PL C 64 E/153Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Czwartek, 15 stycznia 2009 r.


