
Verts/ALE

17. mód.
1. rész: „üdvözli a tagállamok azon döntését, … a tényleges csapatkivonást;”
2. rész: „úgy véli, hogy a kézi … jelentenek a nemzeti stabilitásra;”

7. Az alapjogi charta tiszteletben tartása a Bizottság jogalkotási javaslataiban:
a rendszeres és szigorú ellenőrzés módszertana

Jelentés: Johannes VOGGENHUBER (A6-0034/2007)

Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazat
NSz/ESz –

észrevételek

(2) bek. 1 ITS -

bek. eredeti szöveg rész.

1/NSz + 468, 93, 35

2/NSz + 455, 115, 21

(6) bek. 5 ITS -

(8) bek. bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2 +

(13) bek. 6T PPE-DE -

(15) bek. bek. eredeti szöveg + szóban módosítva

7T PPE-DE �

D. preb. után 8 GUE/NGL rész.

1 -

2 -

H. preb. után 2 ITS -

L. preb. után 3 ITS -

M. preb. után 4 ITS -

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 485, 87, 29

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

IND/DEM: (2) bek. és zárószavazás

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE

(8) bek.
1. rész: „minden esetben hasznosnak … érintett alapvető jogokra,”
2. rész: „és elengedhetetlennek tartja … a preambulumbekezdésekben;”

PSE

8. mód.
1. rész: „mivel az EU valamennyi jogalkotási … az Európai szociális charta),”
2. rész: „valamint a tagállamok közös … közösségi jog általános elveivel,”
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IND/DEM

(2) bek.
1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „az Alkotmány központi vívmányai megtartásának”
2. rész: a fenti szövegrész

Egyéb

Johannes Voggenhuber (előadó) az alábbi szóbeli módosítást terjesztette elő a (15) bekezdéshez.

(15) megfontolja annak a lehetőségét, hogy módosítsa eljárási szabályzata 34. cikkét annak érdeké-
ben, hogy megbízhassa a polgári szabadságjogok területén illetékes bizottságot az alapvető jogok szem-
pontjából releváns jogalkotási javaslatok, intézkedések és előírások hatásainak vizsgálatával, és úgy
akarja módosítani eljárási szabályzata 91. és 115. cikkét, hogy a Parlament állásfoglalásai a tagállamo-
kon belüli viszonyokra is vonatkoztathatóak legyenek, hogy így az EU-Szerződés 6. és 7. cikkében
meghatározott felelősségét megfelelő időben gyakorolhassa;

8. Az Európai Unió és a Közép-Amerika közötti társulási megállapodás tárgya-
lása

Jelentés: Willy MEYER PLEITE (A6-0026/2007)

Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazat
NSz/ESz –

észrevételek

(1) bek., b) pont 2 PSE -

(1) bek., d) pont bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2 +

(1) bek., t) pont 3T PSE V

18 Verts/ALE -

12 GUE/NGL, PPE-DE, PSE, ALDE +

(1) bek., u) pont 4 PSE V

19 Verts/ALE -

13 GUE/NGL, PPE-DE, PSE, ALDE +

(1) bek., v) pont 20T Verts/ALE -

14 GUE/NGL, PPE-DE, PSE, ALDE +

5 PSE V

(1) bek., y) pont 6T= PSE
Verts/ALE

V

21T= PSE
Verts/ALE

-

15 GUE/NGL, PPE-DE, PSE, ALDE +

(1) bek., z) pont 7T PSE V

22 Verts/ALE -

16 GUE/NGL, PPE-DE, PSE, ALDE +
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