
punkt K preambuły

„K. mając na uwadze, że współprzewodniczący z Tokio wezwali wspólnie rząd Sri Lanki i LTTE do
ogłoszenia okresu bez wymiany ognia, aby umożliwić ewakuację chorych i rannych oraz dostarczenie
pomocy humanitarnej cywilom,”

10. Sytuacja uchodźców birmańskich w Tajlandii

Projekty rezolucji: (B6-0073/2009, B6-0075/2009, B6-0079/2009, B6-00820/2009, B6-0084/2009,
B6-0085/2009)

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

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0073/2009
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

Ust. 2 ust. tekst oryginału + z poprawką ustną

Ust. 5 ust. tekst oryginału + z poprawką ustną

Ust. 6 ust. tekst oryginału + z poprawką ustną

Po ust. 6 1 ALDE -

3 PSE gp

1 +

2 -

2 ALDE +

Punkt E preambuły ust. tekst oryginału + z poprawką ustną

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0073/2009 GUE/NGL �

B6-0075/2009 PPE-DE �

B6-0079/2009 ALDE �

B6-0082/2009 UEN �

B6-0084/2009 PSE �

B6-0085/2009 Verts/ALE �

Wnioski o głosowanie podzielone

PPE-DE

popr. 3
Pierwsza część: „wzywa państwa członkowskie … dyskryminacji plemienia Rohingya”
Druga część: „polegającej …zawarcie małżeństwa”

Różne

Charles Tannock zaproponował następujące poprawki ustne:

2

„2. zdecydowanie potępia nieustanne prześladowania członków mniejszości Rohingya przez rząd
Birmy, który ponosi zasadniczo odpowiedzialność za trudne położenie uchodźców; domaga się przy-
wrócenia członkom mniejszości Rohingya obywatelstwa birmańskiego, natychmiastowego zniesienia
wszelkich ograniczeń swobody przemieszczania się oraz prawa do nauki, prawa do zawierania związ-
ków małżeńskich, zaprzestania prześladowań religijnych i niszczenia meczetów oraz innych świątyń, jak
również do zaprzestania naruszania praw człowieka w całym kraju oraz celowego pozbawiania wol-
ności, arbitralnego opodatkowania i konfiskaty ziemi;”
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5

„5. z zadowoleniem przyjmuje współpracę rządu Tajlandii z Wysokim Komisarzem Organizacji
Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców i wzywa do natychmiastowego i pełnego dostępu do wszyst-
kich przetrzymywanych uchodźców Rohingya w celu określenia potrzeby zapewnienia im ochrony;
wzywa jednocześnie rząd Tajlandii do podpisania konwencji ONZ z 1951 r. dotyczącej statusu uchodź-
ców oraz protokołu do konwencji z 1967 r.;”

6

„6. podkreśla, że problem »boat people«, który nęka Tajlandię i inne państwa, stanowi zasadniczo
zjawisko regionalne; przychylnie odbiera wysiłki rządu tajskiego zmierzające do rozwoju współpracy
między państwami sąsiadującymi w regionie celem rozwiązania kwestii uchodźców Rohingya; z zado-
woleniem przyjmuje w tym kontekście spotkanie Stałego Sekretarza ds. zagranicznych Kasita Piromyi z
ambasadorem Indii, Indonezji, Bangladeszu, Malezji i Birmy, które odbyło się dnia 23 stycznia; oraz
zwraca się do członków Stowarzyszenia krajów Azji południowo-wschodniej (ASEAN), a w szczegól-
ności do sprawującej przewodnictwo Tajlandii i właściwych organizacji międzynarodowych, z apelem o
znalezienie rozwiązania tego utrzymującego się od dawna problemu;”

punkt E preambuły

„E. mając na uwadze, że agencja ONZ ds. uchodźców wyraziła zaniepokojenie z powodu doniesień o
złym traktowaniu birmańskich uchodźców i uzyskała dostęp do niektórych z 126 członków mniej-
szości Rohingya, w dalszym ciągu przetrzymywanych w areszcie przez władze tajskie;”

11. Odmowa ekstradycji Cesare Battisti przez Brazylię

Projekty rezolucji: (B6-0076/2009, B6-0081/2009, B6-0083/2009, B6-0086/2009, B6-0087/2009,
B6-0089/2009)

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

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0076/2009
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN)

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 46,8,0

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0076/2009 PPE-DE �

B6-0081/2009 PSE �

B6-0083/2009 GUE/NGL �

B6-0086/2009 Verts/ALE �

B6-0087/2009 UEN �

B6-0089/2009 ALDE �

Wnioski o głosowanie imienne

PPE-DE: głosowanie końcowe
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