
3. Digitális tartalom Európában ***II

Ajánlás második olvasatra: RÜBIG (A6-0002/2005)

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

6. cikk 1 ITRE bizottság +

közös álláspont jóváhagyott-
nak nyilvá-

nítva

4. Közel-keleti helyzet

Állásfoglalási indítványok: B6-0068/2005, 0071/2005, 0072/2005, 0075/2005, 0078/2005 és 0080/2005

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

Közös állásfoglalási indítvány RC6-0068/2005
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL és UEN)

(8) bek. 2 GUE/NGL rész. szóban módosítva

1 +

2 -

(12) bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2/ESz - 297, 301, 17

3 +

4 +

(13) bek. 3 GUE/NGL +

(14) bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2 +

(15) bek. eredeti szöveg -

(14) bek. után 1 UEN +

szavazás: állásfoglalás (egészében) +

képviselőcsoportok által benyújtott állásfoglalási indítványok

B6-0068/2005 ALDE �

B6-0071/2005 Verts/ALE �

B6-0072/2005 PSE �

B6-0075/2005 GUE/NGL �

B6-0078/2005 UEN �

B6-0080/2005 PPE-DE �
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

ALDE, PPE-DE

(12) bek.
1. rész: „elítéli a”; „összes terroristatámadást, és minden erőszakot”
2. rész: „mindkét fél részéről előforduló”
3. rész: „követeli, hogy … törvénytelen öldöklésnek”;
4. rész: „kéri, hogy a palesztin fegyveres csoportosulások … vessenek véget a törvénytelen öldöklésnek”

(14) bek.
1. rész: a teljes szöveg az „állítsa le a fal építését,” szövegrész nélkül
2. rész: a fenti szövegrész

GUE/NGL

2. módosítás (lásd még az ehhez a módosításhoz fűzött szóbeli módosítást)
1. rész: „erősen ösztönzi Abbasz elnököt, hogy … e célkitűzések elérésének;”
2. rész: „felhívja az izraeli hatóságokat, hogy fogadják el és hajtsák végre az útitervet és az ENSZ Biztonsági
Tanácsának határozatait;”

Egyéb

Wurtz úr az alábbi szóbeli módosító javaslatot tette a 2. módosításhoz:
8. erősen ösztönzi Abbasz elnököt, hogy cselekedjen az erőszak megszüntetése iránti hajlandósága szerint

(a (8) bekezdés eredeti szövege), és üdvözli Abbasz elnök intézkedéseit, valamint a palesztin biztonsági
testület reformja és a testület ellenőrzésének megerősítése, továbbá az összes érintett féllel való párbe-
széd iránt mutatott hajlandóságát; úgy véli, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió teljes körű
politikai támogatása, valamint Izrael aktív részvétele elengedhetetlen elemei e célkitűzések elérésének;
felhívja az izraeli hatóságokat, hogy fogadják el és hajtsák végre az útitervet és az ENSZ Biztonsági
Tanácsának határozatait;

5. Holokauszt, antiszemitizmus és rasszizmus

Állásfoglalási indítványok: B6-0069/2005, 0070/2005, 0073/2005, 0074/2005, 0076/2005, 0077/2005 és
0079/2005

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

Közös állásfoglalási indítvány RC6-0069/2005/rev
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL és UEN)

(4) bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2 +

(5) bek., második fr. bek. eredeti szöveg + szóban módosítva

A. preb. szóbeli
mód.

PPE-DE (Sonik) + szóban módosítva

szóbeli
mód.

PSE (Schulz) +

1 UEN �

szóbeli
mód.

Landsbergis +

B. preb. után 2 UEN -

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 617, 0, 10

képviselőcsoportok által benyújtott állásfoglalási indítványok

B6-0069/2005 PSE �

B6-0070/2005 Verts/ALE �
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