
13. Srí Lanka

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B6-0281/2006, B6-0283/2006, B6-0286/2006, B6-0290/2006,
B6-0293/2006

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

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B6-0281/2006
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, UEN)

szavazás: állásfoglalás (egészében) + 11. bek. szóban
módosítva

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai

B6-0281/2006 Verts/ALE ↓

B6-0283/2006 GUE/NGL ↓

B6-0286/2006 PPE-DE ↓

B6-0290/2006 ALDE ↓

B6-0293/2006 PSE ↓

Egyéb

Nirj Deva szóbeli módosítást terjesztett elő a 11. bekezdéshez, hogy annak szövege a következőképpen
hangozzék:

11. üdvözli tehát a Srí Lanka-i Emberi Jogi Bizottság új tagjainak kinevezéséről szóló bejelentést; felhívja a
Bizottságot és a Srí Lanka-i kormányt, hogy tegyék lehetővé a Srí Lanka-i Emberi Jogi Bizottság újraindí-
tását; hangsúlyozza, hogy hatékony és független vizsgálatot kell indítani minden olyan esetben, amikor
feltételezhető, hogy a biztonsági erők vagy fegyveres csoportok megsértették az emberi jogokat, a tette-
seket pedig bíróság elé kell állítani a méltányos eljárásra vonatkozó nemzetközi normáknak megfelelően;
kiemeli, hogy valamennyi érintett félnek átfogó emberi jogi megállapodást kell kötnie, amelyek a
későbbi béketárgyalások kulcsfontosságú elemei lesznek;

14. Tajvan

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B6-0284/2006, B6-0285/2006

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

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B6-0284/2006
(PPE-DE, ALDE, Verts/ALE, IND/DEM, UEN)

5. bek. bek. eredeti szöveg +

3. bev. hiv. bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2 +

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 66, 21, 1

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai

B6-0284/2006 ALDE ↓

B6-0285/2006 Verts/ALE ↓

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE zárószavazás
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

PSE

preb. 3

1. rész: „tekintettel a Bizottságnak … leküzdése során a régióban”

2. rész: „és úgy vélve, hogy … beleértve Tajvant is”

Külön szavazásra irányuló kérelmek

PSE 5. bek.

Egyéb

A PSE képviselőcsoportja visszavonja az RC-B6-0284/2006 sz., közös állásfoglalásra irányuló indítványra
adott aláírását.
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