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BILAGA

OMRÖSTNINGSRESULTAT

Förkortningar och symboler

+ antogs
- förkastades
↓ bortföll
T drogs tillbaka
ONU (..., ..., ...) omröstning med namnupprop (ja-röster, nej-röster, nedlagda röster)
EO (..., ..., ...) elektronisk omröstning (ja-röster, nej-röster, nedlagda röster)
delad delad omröstning
särsk. särskild omröstning
ÄF ändringsförslag
komp. kompromissändringsförslag
m. d. motsvarande del
S ändringsförslag om strykning
= identiska ändringsförslag
res. resolutionsförslag
gem. res. gemensamt resolutionsförslag
sluten sluten omröstning
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1. Utnämning till interparlamentariska delegationer

Förslag från talmanskonferensen

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

+

2. Hälso- och sjukvård över gränserna

Resolutionsförslag: B6-0098/2007

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

Resolutionsförslag: B6-0098/2007
(ENVI)

delad

1 +

2 / 
EO

+ 250,243,9

punkt 2 originaltexten

3 +

efter punkt 3 12 ALDE -

punkt 4 14 Verts/ALE -

4 ALDE -

13 ALDE -

punkt 5

8 PPE-DE +

2 GUE/NGL +efter punkt 5

3 GUE/NGL +

9 PPE-DE +punkt 6

5 ALDE -

punkt 8 15 Verts/ALE -

efter punkt 8 6 ALDE EO + 342,223,10
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

punkt 9 10 PPE-DE +

7 ALDE EO + 349,222,4efter punkt 9

11 PPE-DE +

1 GUE/NGL -efter skäl A

16 PSE +

omröstning: resolutionen (i sin helhet) +

Begäran om delad omröstning
IND/DEM, UEN
punkt 2
Första delen: Hela texten utom orden "Parlamentet erinrar även ... sätt garanterar"
Andra delen: "Parlamentet erinrar även ... inre marknaden fastställs"
Tredje delen: "Parlamentet anser därför ... sätt garanterar"

3. Olaglig fågeljakt på Malta

Resolutionsförslag: B6-0119/2007

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

Resolutionsförslag:  B6-0119/2007
(Verts/ALE, UEN)

4 PSE T

delad

1 +

punkt 1

originaltexten

2 +

punkt 2 5 PSE +

6 PSE +

7 PSE -

efter punkt 2

8 PSE +

punkt 3 9 PSE -

punkt 4 10S PSE ONU + 282,269,33
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

11 PSE +

12 PPE-DE ONU + 317,249,22

13 PPE-DE +

efter punkt 4

14 PPE-DE EO - 247,344,5

skäl C 1 PSE +

skäl D 2 PSE EO + 359,208,19

skäl F 3 PSE -

omröstning: resolutionen (i sin helhet) ONU + 300,253,35

Begäran om omröstning med namnupprop
Verts/ALE: ÄF 10 och slutomröstning
PPE-DE: ÄF 12

Begäran om delad omröstning
PSE:
punkt 1
Första delen: "Europaparlamentet har tagit del ... på plats."
Andra delen: "Parlamentet stöder rekommendationerna i rapporten."

4. Förbindelserna mellan Europa och Medelhavsområdet 

Resolutionsförslag: B6-0041/2007, B6-0080/2007, B6-0084/2007, B6-
0090/2007, B6-0092/2007, B6-0094/2007, B6-
0096/2007

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

Resolutionsförslag: B6-0041/2007 (ITS)

B6-0041/2007 ITS -

 Gemensamt resolutionsförslag:  RC- B6-0080/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE /NGL)

delad

1 +

punkt 7 originaltexten

2 +
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

1 PPE-DE EO + 304,271,12

omröstning: resolutionen (i sin helhet) +

Resolutionsförslag från de politiska grupperna

B6-0080/2007 ALDE ↓

B6-0084/2007 Verts/ALE ↓

B6-0090/2007 UEN ↓

B6-0092/2007 GUE/NGL ↓

B6-0094/2007 PPE-DE ↓

B6-0096/2007 PSE ↓

Begäran om delad omröstning
PPE-DE:
punkt 7
Första delen: Hela texten utom orden "vara förutsättningslöst och"
Andra delen: dessa ord

5. Inrättande av ett frihandelsområde för EU och länderna kring Medelhavet

Betänkande: Kader ARIF (A6-0468/2006)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

efter punkt 14 3 PPE-DE +

1 ALDE Tpunkt 17

originaltexten särsk. -

delad

1 +

2 +

punkt 22 originaltexten

3 / EO + 318,257,4

punkt 46 2 ALDE -

punkt 51 originaltexten delad
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

1 +

2 +

delad

1 +

punkt 54 originaltexten

2 +

efter punkt 56 4 PPE-DE +

delad

1 +

5 PPE-DE

2 -

punkt 58

punkt originaltexten + ändrad muntligen

punkt 97 9 ITS -

10S ITS -

delad

1 +

punkt 98

originaltexten

2 +

punkt 100 11 PSE +

punkt 101 6 UEN -

omröstning: resolutionen (i sin helhet) +

Ändringsförslagen 7 och 8 har strukits.

Begäran om särskild omröstning
ALDE: punkt 17

Begäran om delad omröstning
ALDE:
äf 5
Första delen: "Europaparlamentet ber ... GATS-ram"
Andra delen: (text utgår)

PPE-DE:
punkt 22



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2007\03-15/\votes_definitif\P6_PV(2007)03-15(VOT)_SV.doc PE 385.098/ 7

Första delen: Hela texten utom orden "Parlamentet är mycket ... medellång sikt" och "något som 
förordas i denna studie"

Andra delen: "Parlamentet är mycket ... medellång sikt"
Tredje delen: "något som förordas i denna studie"

punkt 51
Första delen: Hela texten utom orden "där tryggare ... kommersiella överväganden"
Andra delen: dessa ord

punkt 54
Första delen: "Europaparlamentet uppmanar ... behov och särdrag"
Andra delen: "När det gäller ... gällande TRIPS"

punkt 98
Första delen: "Europaparlamentet anser ... och utveckling"
Andra delen: "Parlamentet framhåller ... och samhällsliv"

Övrigt
Gianluca Susta, för ALDE-gruppen lade fram följande muntliga ÄF till punkt 58:
"58. Europaparlamentet ber kommissionen att avstå ifrån att sätta press på länderna i södra och östra 

Medelhavsområdet att de skall öppna sina tjänstemarknader utöver vad som beslutats inom WTO:s 
GATS-ram och att svara på positiva erbjudanden genom att beakta EU-bestämmelserna avseende 
utökade möjligheter för fri rörelse för anställda inom tjänstebranschen (Leveranssätt IV i GATS)."

6. Bosnien och Hercegovina

Betänkande: Doris PACK (A6-0030/2007)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

punkt 1 7 PPE-DE +

punkt 2 8 PPE-DE +

punkt 3 9S PPE-DE +

punkt 4 15 Verts/ALE T

punkt 8 5 PPE-DE +

delad

1 -

efter punkt 13 17 GUE/NGL

2 -

efter punkt 14 18 GUE/NGL -

efter punkt 20 10 PPE-DE +

punkt 21 11 PPE-DE +
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

punkt 26 14 PPE-DE +

12 PPE-DE +punkt 29

originaltexten ↓

delad

1 -

16 Verts/ALE

2 +

punkt 32

13 PPE-DE + Tillägg till äf 16, 
andra delen

punkt 33 20 PPE-DE +

punkt 34 1 PSE +

skäl C 2 PPE-DE +

skäl D 3 PPE-DE +

skäl E 4 PPE-DE +

skäl G originaltexten särsk. -

19 GUE/NGL -skäl M

6 PPE-DE +

omröstning: rekommendationen (i sin helhet) +

Begäran om särskild omröstning:
PPE-DE: skäl G

Begäran om delad omröstning
PPE-DE, Verts/ALE:
ÄF 16
Första delen: Hela texten utom orden "Denna förlängning ... större ansvar"
Andra delen: dessa ord

Verts/ALE:
ÄF 17
Första delen: "Europaparlamentet ... som möjligt"
Andra delen: "Det är angeläget ... stabilitet i landet"

7. Iakttagande av stadgan om de grundläggande rättigheterna i kommissionens 
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lagstiftningsförslag: metod för systematiska och strikta kontroller

Betänkande: Johannes VOGGENHUBER (A6-0034/2007)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

1 ITS -

delad

1/ONU + 468,93,35

punkt 2

originaltexten

2/ONU + 455,115,21

punkt 6 5 ITS -

delad

1 +

punkt 8 originaltexten

2 +

punkt 13 6S PPE-DE -

originaltexten + ändrad muntligenpunkt 15

7S PPE-DE ↓

delad

1 -

efter skäl D 8 GUE/NGL

2 -

efter skäl H 2 ITS -

efter skäl L 3 ITS -

efter skäl M 4 ITS -

omröstning: resolutionen (i sin helhet) ONU + 485,87,29

Begäran om omröstning med namnupprop
IND/DEM: punkt 2 och slutomröstning

Begäran om delad omröstning
PPE-DE:
punkt 8
Första delen: "Europaparlamentet anser ... enskilt fall"
Andra delen: "och anser ... som berörs."

PSE:
ÄF 8
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Första delen: "Alla EU-lagstiftningsförslag ... social stadgan"
Andra delen: "liksom med de ... traditioner"

IND/DEM:
punkt 2
Första delen: Hela texten utom orden "bevara de viktigaste framstegen som man lyckats införa i 

konstitutionen"
Andra delen: dessa ord 

Övrigt
Johannes Voggenhuber (föredragande) lade fram följande muntliga ändringsförslag till punkt 15::
15. Europaparlamentet överväger därför möjligheten att ändra artikel 34 i sin arbetsordning, för att på 
så sätt ge utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor i uppgift att 
kontrollera effekterna av lagstiftningsförslag, åtgärder och bestämmelser som berör de grundläggande 
rättigheterna. Parlamentet har även för avsikt att ändra artiklarna 91 och 115 i arbetsordningen så att 
parlamentets resolutioner även skall kunna handla om frågor som rör medlemsstaterna, så att parlamentet så 
snabbt som möjligt kan uppfylla sin skyldighet i enlighet med artiklarna 6 och 7 i EU-fördraget.

8. Associeringavtal mellan Europeiska unionen och centralamerikanska stater

Betänkande: Willy MEYER PLEITE (A6-0026/2007)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

punkt 1, led b 2 PSE -

delad

1 +

punkt 1, led d originaltexten

2 +

3S PSE T

18 Verts/ALE -

punkt 1, led t

12 GUE/NGL, 
PPE-DE, PSE, 

ALDE

+

4 PSE T

19 Verts/ALE -

punkt 1, led u

13 GUE/NGL, 
PPE-DE, PSE, 

ALDE

+

punkt 1, led v 20S Verts/ALE -
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

14 GUE/NGL, 
PPE-DE, PSE, 

ALDE

+

5 PSE T

6S= PSE
Verts/ALE

T

21S= PSE
Verts/ALE

-

punkt 1, led y

15 GUE/NGL, 
PPE-DE, PSE, 

ALDE

+

7S PSE T

22 Verts/ALE -

punkt 1, led z

16 GUE/NGL, 
PPE-DE, PSE, 

ALDE

+

delad

1 +

punkt 1, led aa originaltexten

2 +

23 Verts/ALE -

8 PSE -

punkt 1, led ab

originaltexten särsk. +

punkt 1, led ac 24 Verts/ALE -

punkt 1, led ad originaltexten särsk. +

punkt 1, led ae originaltexten särsk. +

punkt 1, led ag originaltexten särsk. +

punkt 1, led ah originaltexten särsk. +

9 PSE -punkt 1, led aj

25 Verts/ALE -
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

strecksats 2 11 GUE/NGL, 
PPE-DE, PSE, 

ALDE, 
Verts/ALE

+

10 GUE/NGL, 
PPE-DE, PSE, 

ALDE

+skäl C

17 Verts/ALE ↓

omröstning: rekommendationen (i sin helhet) ONU + 472,30,75

Äf 1 hade strukits.

Begäran om omröstning med namnupprop
PPE-DE: slutomröstning

Begäran om särskild omröstning
GUE/NGL: punkterna 1ab, 1ad, 1ae, 1ag och 1ah

Begäran om delad omröstning
GUE/NGL:
punkt 1, led d
Första delen: Hela texten utom ordet "terrorismbekämpning"
Andra delen: detta ord

punkt 1, led aa
Första delen: "Rådet uppmanas ... effektiv tullunion"
Andra delen: "samt att ratificera ... i hela regionen"

9. Associeringsavtal mellan Europeiska unionen och Andinska gemenskapen

Betänkande: Luis YAÑEZ-BARNUEVO 
GARCÍA

(A6-0025/2007)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

1 PSE T

12 GUE/NGL -

15 Verts/ALE -

punkt 1, led b

originaltexten + ändrad muntligen 

punkt 1, led d 2 PSE -
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

delad

1 +

originaltexten

2 +

delad

1 +

punkt 1, efter led e 14 GUE/NGL

2 / EO - 228,323,4

4 PSE T

17 Verts/ALE T

punkt 1, led s

originaltexten + ändrad muntligen

punkt 1, led t 5S=
18S=

PSE
Verts/ALE

-

6=
19=

PSE
Verts/ALE

Tpunkt 1, led u

originaltexten + ändrad muntligen

punkt 1, led v 7S=
20S=

PSE
Verts/ALE

T

originaltexten + ändrad muntligen

8S PSE T

21 Verts/ALE T

13 GUE/NGL -

punkt 1, led x

originaltexten + ändrat muntligen

9 PSE Tpunkt 1, led y

22 Verts/ALE -

punkt 1, led aa 23 Verts/ALE -

punkt 1, led ab originaltexten särsk. +

punkt 1, led ac originaltexten särsk. +

efter strecksats 7 10 GUE/NGL -
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

11 GUE/NGL -skäl D

16 Verts/ALE -

omröstning: rekommendationen (i sin helhet) ONU + 470,29,65

Äf 3 hade strukits.

Begäran om omröstning med namnupprop
PPE-DE: slutomröstning

Begäran om särskild omröstning:
GUE/NGL: punkterna 1ab och 1ac 

Begäran om delad omröstning
GUE/NGL:
punkt 1, led d
Första delen: Hela texten utom orden "och terrorism, särskilt narkoterrorism"
Andra delen: dessa ord

PPE-DE:
ÄF 14
Första delen: "Rådet uppmanas ... och hälsovård"
Andra delen: "som syftar till ... av detta slag"

Övrigt
Luis Yañez-Barnuevo García (föredraganden) lade fram följande muntliga ändringsförslag:
- punkt 1 b)
"1 b) Rådet uppmanas att i förhandlingsmandatet klargöra att ett av syftena med associeringsavtalet 

mellan EU och Andinska gemenskapen bör vara att efterhand upprätta ett avancerat 
frihandelsområde, inleda en politisk dialog och samarbeta, (text utgår) främja en hållbar 
mänsklig utveckling och social sammanhållning, befästa demokratin och rättsstatsprincipen samt 
främja respekten för de mänskliga, medborgerliga, politiska, ekonomiska och sociala 
rättigheterna, utan att förbise de kulturella och miljömässiga aspekterna av dessa rättigheter."

- punkt 1 s)
"1 s) Rådet uppmanas att se till att förhandlingsdirektiven omfattar en stegvis och ömsesidig 

avreglering av handeln på rättvisa villkor till ömsesidig nytta på grundval av komplementaritet 
och solidaritet för att se till att det framtida avtalet minskar den för närvarande bristande 
symmetrin mellan EU och Andinska gemenskapen samt mellan länderna inom Andinska 
gemenskapen. Förhandlingsdirektiven bör därför föreskriva en särskild, differentierad och 
flexibel behandling när det gäller de frister man kommer överens om, med hänsyn till de 
åtaganden som ingåtts inom ramen för den regionala integrationen och den förbättring av 
konkurrenskraften som de andinska länderna uppnått. Man måste i detta sammanhang ge ett 
starkt stöd till en ändring av produktionsstrukturen och till en förbättring av konkurrenskraften 
inom de andinska ekonomierna genom åtgärder inom ramen för utvecklingssamarbete, samt 
genom tekniköverföring, inkludering av krav på nationellt innehåll i ursprungsreglerna och 
inrättande av program för samarbete och tekniskt stöd. Samtidigt bör man mot denna bakgrund 
främja en stabil juridisk miljö som garanterar säkra investeringar och upprätthållande av 
ekonomiska förbindelser och handelsförbindelser mellan parterna. Man bör också säkra 
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konkurrenskraften och den fria marknaden genom en avregleringspolitik som är förenlig med det 
framtida associeringsavtalets mål."

- punkt 1 u)
"1 u) Rådet uppmanas att ta hänsyn till att fullbordandet av ett associeringsavtal med 

Andinska gemenskapen genom vilket ett övergripande interregionalt partnerskap mellan EU och 
Latinamerika upprättas är ett prioriterat strategiskt mål inom ramen för EU:s externa 
förbindelser. Detta måste ses i ett internationellt sammanhang karaktäriserat av ökande 
beroenden, ekonomisk tillväxt, uppkomsten av nya ekonomiska stormakter samt en serie globala 
utmaningar som går utöver nationsgränserna, t.ex. säkerheten, det ekonomiska styret på global 
nivå, miljön och fattigdomsminskningen."

- punkt 1 v)
"1 v) Rådet uppmanas att förbinda sig att upprätta ett övergripande interregionalt partnerskap mellan 

EU och Latinamerika som till fullo överensstämmer med den nya WTO-mekanismen för 
öppenhet och de rättigheter och skyldigheter som följer av WTO-systemet, särskilt artikel XXIV 
i Allmänna tull och handelsavtalet GATT och artikel V i Allmänna tjänstehandelsavtalet GATS, 
för att på detta sätt bidra till att stärka det multilaterala handelssystemet."

- punkt 1 x)
"1 x) Rådet uppmanas att förhandla fram ett enda sammanhängande handelsavtal som sträcker sig 

utöver förhandlingsparternas nuvarande och framtida WTO-skyldigheter och som efter en 
övergångsperiod i enlighet med WTO-bestämmelserna upprättar ett övergripande interregionalt 
partnerskap mellan EU och Latinamerika inom vilket man utan att exkludera någon sektor, med 
minsta möjliga restriktioner, tar hänsyn till utvecklingsdimensionen och vissa produkters 
särskilda känslighet."

10. Saknade personer i Cypern

Resolutionsförslag: B6-0118/2007

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

Resolutionsförslag: B6-0118/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL, IND/DEM)

omröstning: resolutionen (i sin helhet) +

11. Insulära, naturliga och ekonomiska begränsningar i samband med 
regionalpolitiken

Betänkande: Francesco MUSOTTO (A6-0044/2007)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

punkt 25 originaltexten särsk. +

punkt 26 originaltexten särsk. +
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

skäl E originaltexten särsk. +

skäl F originaltexten särsk. +

omröstning: resolutionen (i sin helhet) ONU + 473,26,35

Begäran om omröstning med namnupprop
PPE-DE: slutomröstning

Begäran om särskild omröstning 
Verts/ALE punkt 25
GUE/NGL: punkterna 25, 26 och skäl E och F

12. Lokala myndigheters roll i utvecklingssamarbetet

Betänkande: Pierre SCHAPIRA (A6-0039/2007)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

omröstning: resolutionen (i sin helhet) +

13. Guatemala

Resolutionsförslag: B6-0101/2007, B6-0104/2007, B6-0106/2007, B6-
0107/2007, B6-0111/2007, B6-0116/2007

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

Gemensamt resolutionsförslag:  RC-B6-0101/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

skäl B originaltexten + ändrat muntligen

skäl C originaltexten + ändrat muntligen

omröstning: resolutionen (i sin helhet) ONU + 57,0,1

Förslag till resolutioner från de politiska grupperna

B6-0101/2007 PSE ↓

B6-0104/2007 PPE-DE ↓

B6-0106/2007 UEN ↓
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

B6-0107/2007 GUE/NGL ↓

B6-0111/2007 ALDE ↓

B6-0116/2007 Verts/ALE ↓

Begäran om omröstning med namnupprop
PPE-DE: slutomröstning 

Övrigt:
Marios Matsakis, för ALDE-gruppen, lade fram följande muntliga ändringsförslag

De två muntliga ändringsförslagen i denna gemensamma resolution berör inte den svenska versionen.

14. Kambodja

Resolutionsförslag: B6-0102/2007, B6-0103/2007, B6-0108/2007, B6-
0110/2007, B6-0112/2007, B6-0117/2007

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

Resolutionsförslag: RC-B6-0102/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL )

1 ALDE ONU - 11,46,2efter skäl G

2 ALDE ONU + 40,16,0

omröstning: resolutionen (i sin helhet) ONU + 59,0,0

Resolutionsförslag från de politiska grupperna

B6-0102/2007 PSE ↓

B6-0103/2007 PPE-DE ↓

B6-0108/2007 GUE/NGL ↓

B6-0110/2007 UEN ↓

B6-0112/2007 ALDE ↓

B6-0117/2007 Verts/ALE ↓

Begäran om omröstning med namnupprop
PPE-DE: slutomröstning
ALDE: ÄF 1 och 2
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15. Nigeria

Resolutionsförslag: B6-0105/2007, B6-0109/2007, B6-0113/2007, B6-
0114/2007, B6-0115/2007

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

 Resolutionsförslag från de politiska grupperna

B6-0105/2007 PPE-DE ONU + 36,24,1

Gemensamt resolutionsförslag: RC-B6-0109/2007
(PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)

omröstning: resolutionen (i sin helhet) ↓

Resolutionsförslag från de politiska grupperna

B6-0109/2007 GUE/NGL ↓

B6-0113/2007 ALDE ↓

B6-0114/2007 PSE ↓

B6-0115/2007 Verts/ALE ↓

Begäran om omröstning med namnupprop
PPE-DE: slutomröstning B6-0105/2007

16. Överfall på Galina Kozlova, ledamot i Styrelsen för organisationen Mari Ušem 
och chefredaktör för den litterära tidskriften Ontšõko

Resolutionsförslag: B6-0081/2007, B6-0086/2007, B6-0089/2007

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

Resolutionsförslag:  RC-B6-0081/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

omröstning: resolutionen (i sin helhet) +

Resolutionsförslag från de politiska grupperna

B6-0081/2007 ALDE ↓

B6-0086/2007 PPE-DE ↓
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

B6-0089/2007 UEN ↓


