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

B6-0073/2005 ALDE �

B6-0074/2005 GUE/NGL �

B6-0076/2005 PPE-DE �

B6-0077/2005 UEN �

B6-0079/2005 IND/DEM �

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

ALDE, PPE-DE, Verts/ALE: zárószavazás

IND/DEM, UEN: 1. mód.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelem

IND/DEM:

(4) bek.
1. rész: a teljes szöveg a „kulturális” és „vallási” szavak nélkül
2. rész: a fenti szavak

Egyéb

A PPE-DE képviselőcsoport (Sonik úr) az alábbi szóbeli módosító javaslatot tette az A. preambulumbekez-
déshez:
A. mivel 2005. január 27-e, Hitler auschwitz-birkenaui náci haláltábora felszabadításának 60. évfordulója,

ahol összességében 1,5 millió zsidót, romát, lengyelt, oroszt és más nemzetiségű foglyot, valamint
homoszexuálist öltek meg, nem csupán fontos esemény az európai polgárok számára a Holocaust
roppant szörnyűségéről és tragédiájáról való megemlékezésre és annak elítélésére, de lehetőséget ad
arra is, hogy beszéljünk az antiszemitizmus erősödéséről és különösen az antiszemita incidensek
aggasztó növekedéséről Európában, és arra hogy ismételten okuljunk a faji, etnikai, vallási, politikai
hovatartozáson vagy szexuális irányultságon alapuló elnyomás veszélyeinek tanulságaiból,

A PPE-DE képviselőcsoport (Sonik úr) az alábbi szóbeli módosító javaslatot tette az (5) bekezdés 2. francia
bekezdéséhez:
— a Holocaust oktatás megerősítése révén, a Holocaust megemlékezés intézményei, különösen az

Auschwitz-Birkenau Múzeum (Muzeum Państwowe Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu) és a berlini
Holocaust tájékoztatási központ (Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas), mint európai létesít-
mények révén, a Holocaust oktatás és az európai polgárság alapvető elemmé tételével az iskolai oktatás
során az Európai Unió egészében. és a jelenlegi fajgyűlölet, idegengyűlölet és antiszemitizmus elleni
küzdelemnek a Shoah (Holocaust) a háttérében való folytatásával,

A PSE képviselőcsoport (Schulz úr) az alábbi szóbeli módosító javaslatot tette az A. preambulumbekez-
déshez:
A. mivel 2005. január 27-e, a náci Németország auschwitz-birkenaui haláltábora felszabadításának 60.

évfordulója, ahol zsidók, romák, homoszexuálisok, lengyelek és más nemzetiségű foglyok százezreit
ölték meg, nem csupán fontos esemény az európai polgárok számára a Holocaust roppant szörnyűsé-
géről és tragédiájáról való megemlékezésre és annak elítélésére, de lehetőséget ad arra is, hogy beszél-
jünk az antiszemitizmus erősödéséről és különösen az antiszemita incidensek aggasztó növekedéséről
Európában, és arra hogy ismételten okuljunk a faji, etnikai, vallási, politikai hovatartozáson vagy szexu-
ális irányultságon alapuló elnyomás veszélyeinek tanulságaiból,

Landsbergis úr az alábbi szóbeli módosító javaslatot tette a 2. módosításhoz:
A. mivel 2005. január 27-e, Hitler auschwitz-birkenaui náci haláltábora felszabadításának 60. évfordulója,

ahol zsidók, romák, homoszexuálisok, lengyelek és más nemzetiségű foglyok százezreit ölték meg, nem
csupán fontos esemény az európai polgárok számára a Holocaust roppant szörnyűségéről és tragédiájá-
ról való megemlékezésre és annak elítélésére, de lehetőséget ad arra is, hogy beszéljünk az antiszemi-
tizmus erősödéséről és különösen az antiszemita incidensek aggasztó növekedéséről Európában, és arra
hogy ismételten okuljunk a faji, etnikai, vallási, politikai, társadalmi hovatartozáson vagy szexuális
irányultságon alapuló elnyomás veszélyeinek tanulságaiból,
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