
Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

IND/DEM: 14. mód.
PPE-DE: 8/rev és 12. mód.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelem

IND/DEM:

(6) bek., 1. francia bekezdés
1. rész: a teljes szöveg a „különösen a nemzőszervek csonkításának területén” szövegrész nélkül
2. rész: a fenti szövegrész

PSE:

11. mód.
1. rész: a teljes szöveg az „elítélve az EU fegyvereladási embargó eltörlésének szándékát,” szövegrész nélkül
2. rész: a fenti szövegrész

PPE-DE:

5. mód.
1. rész: „felhívja az Elnökséget … nemi azonosságon alapuló megkülönböztetés;”
2. rész: „a nemzetközi nagyvállalatok és hasonló üzleti vállalkozások felelőssége az emberi jogok tekinteté-
ben”

Szóbeli módosító javaslat

Salafranca Sanchez Neyra szóbeli módosító javaslatot tett a 7. módosításhoz – a (9) bekezdés után –, a
következő megfogalmazást javasolva:
9a. (az első rész törölve) emlékeztet az Elnökséghez intézett folyamodványára, hogy az Elnökség folytassa
erőfeszítéseit a szexuális beállítottság és önazonosítás alapján történő megkülönböztetésről szóló brazil
kezdeményezés támogatására, más országok támogatását is megszerezve az ezen problémáról szóló állás-
foglaláshoz;

6. Fellépés az éhezés és szegénység ellen

Állásfoglalási indítványok: B6-0103/2005, B6-0105/2005, B6-0107/2005, B6-0110/2005, B6-0116/2005 és
B6-0118/2005

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

Közös állásfoglalási indítvány RC-B6-0103/2005
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN)

(10) bek. után 3 PSE +

(15) bek. után 1 Verts/ALE rész.

1/NSz - 228, 300, 15

2 �

2 Verts/ALE NSz - 205, 320, 14

szavazás: állásfoglalás (egészében) +

képviselőcsoportok által benyújtott állásfoglalási indítványok

B6-0103/2005 PPE-DE �

B6-0105/2005 Verts/ALE �

B6-0107/2005 UEN �
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Tárgy Mód. sz. Szerző NSz, stb. Szavazat NSz/ESz szavazás –
észrevételek

B6-0110/2005 GUE/NGL �

B6-0116/2005 PSE �

B6-0118/2005 ALDE �

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

Verts/ALE: 1. és 2. mód.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelem

PSE

1. mód.
1. rész: „aggodalmát fejezi ki … európai uniós javaslatok miatt”
2. rész: „amelyek a kereskedelem, … saját iparukat;”

7. A Bizottság jogalkotási és munkaprogramja (2005)

Állásfoglalási indítványok: B6-0099/2005, B6-0106/2005, B6-0109/2005, B6-0115/2005, B6-0120/2005,
B6-0121/2005

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

Képviselőcsoportok által benyújtott állásfoglalási indítvány

B6-0099/2005 GUE/NGL -

Közös állásfoglalási indítvány RC-B6-0106/2005
(PPE-DE, ALDE és UEN)

(1) bek. 11 Verts/ALE NSz - 206, 329, 9

(4) bek. 12 Verts/ALE NSz - 206, 317, 17

(5) bek. eredeti szöveg kül. +

(6) bek. 13 Verts/ALE NSz - 128, 339, 75

bek. eredeti szöveg NSz - 242, 269, 33

(6) bek. után 7 PSE NSz - 253, 275, 13

8 PSE ESz - 244, 270, 23

(7) bek. eredeti szöveg rész. szóban módosítva

1 +

2 +

(8) bek. eredeti szöveg kül. +

(14) bek. eredeti szöveg kül. +

(15) bek. eredeti szöveg kül. +

(16) bek. 5 PSE -

bek. eredeti szöveg kül. +
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