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

(19) bek. után 9 GUE/NGL –

(21) bek. bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2 –

(27) bek. 2 PPE-DE +

(29) bek. 6 Verts/ALE –

bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2 +

(31) bek. bek. eredeti szöveg kül. +

(33) bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 325, 300, 42

D. preb. bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2 +

3 +

F. preb. bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2 +

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 605, 45, 19

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

Verts/ALE: 4. mód.
IND/DEM: zárószavazás

Külön szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE: (31) és (33) bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

PSE

4. mód.
1. rész: „úgy véli, hogy … sikere szempontjából”
2. rész: „ezért támogatja azt … főre eső kibocsátást”

(21) bek.
1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „el kell kötelezniük magukat”
2. rész: a fenti szövegrész
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(29) bek.
1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „valamint az alacsony szénfelhasználású … országokkal való megosztásán”
2. rész: a fenti szövegrész

GUE/NGL és PSE

F. preb.
1. rész: „mivel a kibocsátáscsökkentés … erdőgazdálkodás biztosítása”
2. rész: „és a kibocsátási Tárgykitűzésekkel … elkerülése érdekében”

PSE és ALDE és GUE/NGL

5. mód.
1. rész: „felhív az EU … pénzügyi eszközök tényleges hatását”
2. rész: „(törlés)”

PSE és Verts/ALE

D. preb.
1. rész: „mivel az éghajlatváltozás… pozitív hatások előidézéséhez”
2. rész: „mivel az éghajlatrendszer … elérje a csúcspontját” kivéve a „–15”
3. rész: „–15”

10. Energiahatékonysági cselekvési terv: a lehetőségek kihasználása

Jelentés: Fiona HALL (A6-0003/2008)

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

(41) bek. 2 PPE-DE +

E. preb. 1 ALDE +

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 592, 26, 30

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

IND/DEM: zárószavazás

11. A nemkívánatos járulékos fogások csökkentésére és a visszadobás gyakorla-
tának megszüntetésére irányuló politika az európai vizeken folytatott halá-
szat vonatkozásában

Jelentés: Carl SCHLYTER (A6-0495/2007)

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

(2) bek. után 13 GUE/NGL +

(7) bek. 2 Verts/ALE ESz + 334, 307, 26

7 PPE-DE �

(12) bek. 3 Verts/ALE +

(14) bek. után 14 GUE/NGL ESz + 400, 255, 13

(16) bek. 8 PPE-DE +
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