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

(23) bek. 3 PPE-DE -

(28) bek. eredeti szöveg kül.

1 +

2 +

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 576, 48, 13

Az 5. módosítás törölve.

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

ALDE: 2. mód. 1. rész, 4. mód. és zárószavazás
Verts/ALE: 2. mód.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE

(13) bek.
1. rész: „hangsúlyozza, hogy a statisztikai adatokat oly módon kell összegyűjteni, … milyen hatással vannak
rájuk;”
2. rész: „teljes mértékben a nemenként statisztikáktól függ,”

(28) bek.
1. rész: a „ismételten megfogalmazza azt az igényét, hogy különös figyelmet szenteljenek … levegőbe jutta-
tása,” szövegrész, a „– főként a dioxin, a kadmium, az ólom, a vinilklorid-monomer és a benzol –” szöveg-
rész nélkül
2. rész: „– főként a dioxin, … meghatározandó százalékokban,”

Verts/ALE

2. mód.
1. rész: a módosítás teljes szövege, a „kellő tekintettel” és a „a 91/414/EK irányelv keretében” szövegrészek
nélkül.
2. rész: „kellő tekintettel”
3. rész: „a 91/414/EK irányelv keretében”

Egyéb

KLAMT asszony és FLORENZ úr visszavonták aláírásukat a 7., 8. és 9/rev módosításoktól. Ennek eredménye-
képpen a 9/rev. módosítás immár nem rendelkezik a szükséges számú aláírással, ezért visszavonásra került.

11. EU kapcsolatok a mediterrán térséggel

Állásfoglalási indítványok: B6-0095/2005, B6-0100/2005, B6-0101/2005, B6-0108/2005, B6-0114/2005 és
B6-0117/2005
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Közös állásfoglalási indítvány RC-B6-0095/2005
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL és UEN)

(9) bek. eredeti szöveg + szóban módosítva

(18) bek. után új szöveg + szóban módosítva

szavazás: állásfoglalás (egészében) +
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képviselőcsoportok által benyújtott állásfoglalási indítványok

B6-0095/2005 PSE �

B6-0100/2005 GUE/NGL �

B6-0101/2005 Verts/ALE �

B6-0108/2005 UEN �

B6-0114/2005 PPE-DE �

B6-0117/2005 ALDE �

Egyéb

A közös állásfoglalási indítvány (9) bekezdésének utolsó mondata a képviselőcsoportok jóváhagyásával új
bekezdéssé alakul át:

9. Tudomásul veszi az EU és Szíria között megkötendő társulási megállapodás hamarosan megtörténő
aláírását, amely elkötelezi Damaszkuszt mély és lényegbevágó reformok meghozatalára a szíriai
társadalmi szerkezet demokratizálási folyamatának elindítása érdekében; felszólítja Szíriát, hogy a
terrorizmus semmilyen formáját ne tűrje el, ideértve a Hezbollah katonai szárnyának támogatását is,
valamint tartózkodjon a libanoni politikai belügyekbe történő beavatkozástól; kéri a szíriai csapatoknak
az országból történő haladéktalan kivonását, az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatainak megfelelően;

9a. Felkéri a Tanácsot, küldjön EU megfigyelő küldöttséget a libanoni választások megfigyelésére;

Morillon úr a következő szóbeli javaslatot tette a meglévő (9) bekezdéshez:

9. tudomásul veszi az EU és Szíria között megkötendő társulási megállapodás hamarosan megtörténő
aláírását, amely elkötelezi Damaszkuszt mély és lényegbevágó reformok meghozatalára a szíriai
társadalmi szerkezet demokratizálási folyamatának elindítása érdekében; felszólítja Szíriát, hogy a
terrorizmus semmilyen formáját ne tűrje el, ideértve a Hezbollah katonai szárnyának támogatását is,
valamint tartózkodjon a libanoni politikai belügyekbe történő beavatkozástól; kéri a szíriai csapatoknak
az országból történő haladéktalan kivonását, az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatainak megfelelően;
és elsősorban ezen feltétel alapján fogja kialakítani a társulási megállapodás aláírási időpontjára
vonatkozó álláspontját

Carnero González, PSE, szóbeli módosító javaslatot tett egy új bekezdésnek a (18) bekezdés után történő
betoldására:

Azt kívánja, hogy a Tanács hozzon határozatot egy, az állam- és kormányfők részvételével
megtartandó Euro-Mediterrán Csúcstalálkozó megszervezéséről, a barcelonai folyamat 10.
évfordulójának megünneplése érdekében; ezzel összefüggésben hangsúlyozza a nevezett folyamat
parlamentáris kiterjedésének fontosságát, és felhívja az Euro-Mediterrán parlamenti Közgyűlést –

amely 2005. március 12. és 15. között ül majd össze Kairóban –, hogy tartson rendkívüli ülést,
csatlakozva a tízéves évforduló megünnepléséhez;
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