
— Sarah Ludford, Graham Watson és Alexander Nuno Alvaro, ALDE
— Daniel Marc Cohn-Bendit és Monica Frassoni, Verts/ALE
— Francis Wurtz, Miguel Portas, Dimitrios Papadimoulis, André Brie, Marco Rizzo és Helmuth Markov,

GUE/NGL
— Brian Crowley, UEN

Elfogadva (P6_TA(2005)0018)

Felszólalások a szavazásról:

— Bogusław Sonik, PPE-DE, aki szóbeli módosító javaslatot tett az A. preambulumbekezdéshez és az
(5) bekezdés második francia bekezdéséhez,

— Sarah Ludford a szóbeli módosító javaslatok tárgyában,

— Martin Schulz, PSE, aki szóbeli módosító javaslatot tett az A. preambulumbekezdéshez,

— Hans-Gert Poettering, PPE-DE, aki támogatta Martin Schulz szóbeli módosító javaslatát,

— Sarah Ludford a szóbeli módosító javaslatok megszavazási eljárásáról,

— Daniel Marc Cohn-Bendit, Verts/ALE, a PSE és az UEN képviselőcsoportok által tett szóbeli módosító
javaslatokról,

— Martin Schulz a szavazási eljárásról,

— Johannes Voggenhuber, aki támogatja a Martin Schulz által tett szóbeli módosító javaslatot, de egyúttal
Ausztria felelősségét is hangsúlyozza,

— Michał Tomasz Kamiński, UEN és Sarah Ludford, Daniel Marc Cohn-Bendit felszólalásával kapcsolatban,

— Hannes Swoboda, aki pontosította, hogy mire terjed ki a Martin Schulz által tett szóbeli módosító
javaslat,

— Vytautas Landsbergis, aki szóbeli módosító javaslatot tett az A. preambulumbekezdéshez,

— Cristiana Muscardini, Daniel Marc Cohn-Bendit felszólalásáról és a szóbeli módosító javaslatok meg-
szavazási eljárásáról.

7. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az Eljárási Szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében
az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Holokauszt, antiszemitizmus és rasszizmus – RC-B6-0069/2005/rev

— Frank Vanhecke, Maciej Marian Giertych.

8. A szavazatok helyesbítései

A következő képviselők nyilatkoztak szavazatuk alábbiak szerinti helyesbítéséről:

Holokauszt, antiszemitizmus és rasszizmus – RC-B6-0069/2005/rev

— állásfoglalás (egészében)
mellette: Christofer Fjellner, Mogens N.J. Camre, Lydia Schenardi.

*
* *

Kathy Sinnott közölte, hogy szóbeli módosító javaslatot szeretett volna tenni az A. preambulumbekezdés-
hez, azzal a céllal, hogy a „fogyatékkal élőket” is felvegyék az áldozatok listájára, de nem sikerült időben
felhívnia az elnök figyelmét.

13.10.2005 HU C253 E/15Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2005. január 27., csütörtök


