
7. A közösségi postai szolgáltatások belső piacának megvalósítása ***II

Ajánlás második olvasatra: (minősített többség szükséges) Markus FERBER (A6-0505/2007)

Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazás NSz/ESz – észrevételek

javaslat a közös álláspont
elutasítására

10 GUE/NGL NSz – 86, 549, 7

7. cikk, (3) bek. 11 GUE/NGL NSz – 111, 515, 18

7. cikk, (4) bek. 12 GUE/NGL NSz – 81, 549, 24

7. cikk után 1=
5=

EL KHADRAOUI és mások
Verts/ALE

NSz – 220, 411, 22

2=
6=

EL KHADRAOUI és mások
Verts/ALE

NSz – 205, 436, 19

9. cikk, (3) bek. után 7=
13=

Verts/ALE
GUE/NGL

NSz – 133, 505, 10

12. cikk, első fr. bek. 19 HOWITT és mások NSz – 298, 335, 23

14 GUE/NGL NSz – 155, 488, 11

12. cikk, első fr. bek. után 8 Verts/ALE NSz – 167, 468, 23

23. cikk 9 Verts/ALE NSz – 121, 537, 9

1. melléklet 15 GUE/NGL NSz – 101, 547, 18

16 GUE/NGL NSz – 73, 574, 22

17 GUE/NGL NSz – 82, 552, 17

(23) preb. után 3=
18=

Verts/ALE
HOWITT és mások

NSz – 321, 320, 27

(34) preb. után 4 Verts/ALE NSz – 154, 485, 17

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

Verts/ALE: 2=6., 7=13., 8. és 19. mód.
GUE/NGL: 10. és 13. mód.
IND/DEM: 1=5., 2=6., 3=18., 4., 7=13., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 15., 16. és 17. mód.

8. Az iráni helyzet

Állásfoglalásra irányuló indítványok: (B6-0046/2008, B6-0047/2008, B6-0048/2008, B6-0049/2008,
B6-0054/2008, B6-0057/2008)

Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazás NSz/ESz – észrevételek

közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B6-0046/2008
(PSE, ALDE, UEN, PPE-DE)

(4) bek. 6/jav GUE/NGL –

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

(14) bek. 4=
8=

Verts/ALE
PPE-DE

+
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Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazás NSz/ESz – észrevételek

(14) bek. után 5=
9=

Verts/ALE
PPE-DE

+ szóban módosítva

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

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

(22) bek. után 1 UEN –

2 STEVENSON és mások ESz + 324, 299, 26

3 STEVENSON és mások + szóban módosítva

9. bev. hiv. után 7 PPE-DE +

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 561, 52, 44

képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai

B6-0046/2008 ALDE �

B6-0047/2008 PPE-DE �

B6-0048/2008 PSE �

B6-0049/2008 Verts/ALE �

B6-0054/2008 GUE/NGL �

B6-0057/2008 UEN �

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

IND/DEM: zárószavazás a közös állásfoglalásra irányuló indítványról

Egyéb

A 2. és 3. módosításokat áthelyezték a 22. bekezdés mögé a szavazásban a koherencia biztosítása végett.

Vytautas Landsbergis a következő szóbeli módosításokat terjesztette elő:

– 6. bekezdés:

6. tudomásul veszi az US NHÉ-nek az iráni katonai és polgári atomprogramokról szóló megállapítá-
sait; úgy véli, hogy e megállapítások alátámasztják az uniós politika kétlépcsős megközelítését Irán
diplomáciai úton történő meggyőzése érdekében, hogy maradéktalanul tartsa be a NAÜ kéréseit a pol-
gári tárgyú atomprogram lehetséges katonai összekapcsolásának hiteles és ellenőrizhető módon történő
beszüntetésére;

– 15. bekezdés:

15. sürgeti az iráni hatóságokat, hogy a jogszabályokban és a gyakorlatban is szüntessék meg a
kínzás – beleértve a különösen embertelen kivégzések – és a kegyetlen, embertelen és megalázó bánás-
mód vagy büntetés valamennyi formáját, tartsák tiszteletben a megfelelő jogi eljárásokat és vessenek
véget az emberi jogok megsértése büntetlenségének; felhívja az iráni hatóságokat, hogy sürgősen módo-
sítsák a büntető törvénykönyvet azért, hogy a megkövezéssel kapcsolatos moratórium végleges tila-
lommá váljon;
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– 17. bekezdés:

17. felszólítja az iráni hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben a vallási, etnikai, nyelvi vagy más elis-
mert vagy el nem ismert kisebbségekhez tartozó személyekkel kapcsolatos nemzetközileg elismert jogi
biztosítékokat; határozottan elítéli a kisebbségi jogok jelenlegi semmibe vételét és követeli, hogy a
kisebbségek gyakorolhassák az iráni alkotmány és a nemzetközi jog által biztosított összes jogaikat;
sürgeti az iráni hatóságokat, hogy cselekedjenek alkotmányosan, továbbá, hogy a gyakorlatban szüntes-
sék meg a vallási, etnikai, nyelvi és egyéb kisebbségekhez tartozó személyek – beleértve többek között
az arabokat, azerieket, beludzsokat, kurdokat, baháikat, keresztényeket, zsidókat, szufikat és szunnita
muszlimokat – elleni megkülönböztetés minden formáját és emberi jogaik megsértését; külön felszólít
arra, hogy szüntessék meg a bahái vallás gyakorlásának de facto tilalmát;

Paulo Casaca a következő szóbeli módosítást nyújtja be: 5=9. módosítás:

Erőteljesen ellenzi az ahwazi aktivista, Zamel Bawi 2008. január 31-én, Iránban, helyi idő szerint reggeli
4 órakkor történt kivégzését, amely a 19. ahwazi aktivista kivégzése az elmúlt 12 hónapban, és sürgeti
az iráni kormányt, hogy álljon el a holland állampolgár és emberi jogi aktivista, Faleh Abdullah al-
Mansouri és az UNHCR által bejegyzett menekültek, Rasoul Ali Mazrea és Said Saki kivégzésétől,
akiknek Norvégiába történő visszatelepedésük biztosítva van, továbbá, hogy engedjék őket az
állampolgárságuk, illetőleg menedékük szerinti országba továbbutazni; felhív ugyanakkor a halálra ítélt
Abdolvahed „Hiwa” Butimar és Adnan Hassanpour kurd újságíró szabadon bocsátására;

Alejo Vidal-Quadras a következő szóbeli módosítást nyújtotta be a 3. módosításhoz:

tudomásul veszi az Európai Elsőfokú Bíróság 2006. december 12-i ítéletét;

Margarita Starkevičiūtė szintén aláírta a közös állásfoglalásra irányuló indítványt az ALDE képviselőcsoport
nevében.

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra szintén aláírta a közös állásfoglalásra irányuló indítvány az PPE-DE
képviselőcsoport nevében.

9. Az éghajlatváltozásról szóló konferencia (Bali) eredményei

Állásfoglalásra irányuló indítvány: (B6-0059/2008)

Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazás NSz/ESz – észrevételek

állásfoglalásra irányuló indítvány B6-0059/2008
(Éghajlatváltozással Foglalkozó Ideiglenes Bizottság)

(4) bek. 3 Verts/ALE ESz – 213, 410, 10

(11) bek. után 4 Verts/ALE rész/NSz

1 + 591, 40, 8

2 – 185, 462, 8

(12) bek. 7 GUE/NGL –

(16) bek. 8 GUE/NGL –

(18) bek. 1 PPE-DE +

(19) bek. 5 Verts/ALE rész.

1 +

2 –

2008.3.13. HU C 68 E/31Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2008. január 31., csütörtök


