
Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE

M. preb.
1. rész: „mivel Khaleda Zia… korrupció miatt”
2. rész: „és mivel Khaleda Ziát … megfosztják szabad mozgásától”

(2) bek.
1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „vitatott” és „és tartózkodjon a politikai indíttatású üldözésektől”
2. rész: „vitatott”
3. rész: „és tartózkodjon a politikai indíttatású üldözésektől”

(8) bek.
1. rész: „kéri, hogy vessenek … állítólagos kínzások”
2. rész: „illetve a fogvatartottak tisztázatlan körülmények között történő elhalálozása miatt”

Egyéb

Charles Tannock a következő szóbeli módosítást terjesztette elő az F. preambulumbekezdéshez (2. módosí-
tás):

F. mivel a katonaság által támogatott ügyvivő kormány a korrupció felszámolásának álarca mögött
kiterjedt megtorló intézkedéseket vezetett be, ideértve minden politikai tevékenység betiltását, több mint
160 politikai vezető – köztük három volt miniszterelnök (Moudud Ahmed, Sheikh Hasina és Khaleda
Zia) – és több mint 100 000 polgári személy fogvatartását vagy vád alá helyezését;

9. A Sierra Leonéval foglalkozó különleges bíróság finanszírozása

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B6-0332/2007, B6-0334/2007, B6-0336/2007, B6-0340/2007,
B6-0342/2007, B6-0348/2007

Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazat
NSz/ESz –

észrevételek

közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B6-0332/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

(6) bek. - - + szóban módosítva

(8) bek. bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2 -

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 69, 0, 1

képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai

B6-0332/2007 PSE �

B6-0334/2007 UEN �

B6-0336/2007 GUE/NGL �

B6-0340/2007 ALDE �

B6-0342/2007 PPE-DE �

B6-0348/2007 Verts/ALE �
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Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE: zárószavazás

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

GUE/NGL

(8) bek.
1. rész: „még szorosabb együttműködés … meghatározott bűntettet”
2. rész: „felszólítja a hatóságokat … történő támogatást”

Egyéb

Glyn Ford – Vittorio Agnoletto helyettese – a következő szóbeli módosító javaslatot terjesztette elő a
(6) bekezdéshez:

(6) felszólítja a Bizottságot, hogy a elkövetkezendő Sierra Leone-i nemzeti programok keretében
továbbra is támogassa a különleges bíróság alap- és járulékos tevékenységeit; felkéri a Sierra Leone-i
hatóságokat, hogy fontolják meg az átmeneti igazságszolgáltatás és az igazságszolgáltatás függetlenségé-
nek prioritását;
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