
Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

ALDE

Z. preb.
1. rész: „mivel a jelenlegi … átalakításra szorul;”
2. rész: „mivel a fő cél … való összehangolása,”

(25) bek.
1. rész: „fontosnak tartja, hogy … érkező erőforrásimportot is”
2. rész: „elfogadhatatlannak ítélné, ha … behozatalát eredményezné”

10. mód.
1. rész: „felhívja a figyelmet a … alkalmazott energiacímkét”
2. rész: „és tárja fel a termékek … bevezetésének lehetőségét”

PPE-DE

(20) bek.
1. rész: „nem ért egyet … társadalmi tudatossághoz”
2. rész: „a kihívás abban áll, hogy … nehezedő nyomást”

6. mód.
1. rész: „úgy ítéli meg, hogy … miatt nem kívánatos”
2. rész: „és kéri, hogy a közelség … összes jogszabályban”

19. Transzatlanti kapcsolatok

Állásfoglalásra irányuló indítványok: (B6-0149/2007, B6-0150/2007, B6-0151/2007, B6-0152/2007,
B6-0153/2007, B6-0154/2007, B6-0156/2007)

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

észrevételek

közös állásfoglalási indítvány: RC-B6-0149/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN)

(5) bek. után 3 Verts/ALE NSz - 192, 282, 132

4 Verts/ALE NSz - 102, 307, 186

(10) bek. után 2 ROITHOVÁ és mások -

(13) bek. eredeti szöveg + szóban módosítva

(14) bek. bek. eredeti szöveg rész/NSz

1 + 547, 69, 6

2 + 330, 270, 6

3 - 288, 325, 8

(17) bek. 5 Verts/ALE NSz - 83, 509, 21

1 PSE ESz - 268, 344, 9

(17) bek. után 6 Verts/ALE NSz - 96, 472, 27

(18) bek. bek. eredeti szöveg NSz + 333, 251, 31
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Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz –

észrevételek

(22) bek. után 7 Verts/ALE NSz - 133, 337, 137

8 Verts/ALE NSz - 120, 443, 29

(29) bek. bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2 +

(29) bek. után 9 Verts/ALE NSz - 105, 454, 39

(35) bek. bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2 -

C. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 332, 259, 15

szavazás: állásfoglalás (egészében) +

képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai

B6-0149/2007 UEN �

B6-0150/2007 Verts/ALE �

B6-0151/2007 PSE �

B6-0152/2007 GUE/NGL �

B6-0153/2007 ITS �

B6-0154/2007 ALDE

Állásfoglalási indítvány: B6-0156/2007
(PPE-DE)

(11) bek. után 1 ROITHOVÁ és mások �

szavazás: állásfoglalás (egészében) �

Külön szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE: (18) bek.

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

UEN: C. preb., (14), (18) bek.
Verts/ALE: 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. mód.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE, PSE

(14) bek.
1. rész: A teljes szöveg kivéve: „kapcsolatos állításokat” és „aggodalmát fejezi ki … elleni küzdelem módjáról;”
2. rész: ez a kifejezés: „aggodalmát fejezi ki … elleni küzdelem módjáról”
3. rész: ez a kifejezés: „kapcsolatos állításokat”
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PPE-DE

(35) bek.
1. rész: A teljes szöveg kivéve:„… és a nemzeti parlamentek”
2. rész: a fenti szövegrész

(29) bek.
1. rész: A teljes szöveg kivéve: „sürgeti az Egyesült Államokat, … ratifikálásához való hozzáállását;”
2. rész: a fenti szövegrész

Egyéb

Sophia in ‘t Veld és José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a következő szóbeli módosítást terjeszti elő a
(13) bekezdéshez:

(13) tudomásul veszi a Bizottság, a Tanács, valamint az USA igazságügyi minisztériumának és bel-
biztonsági minisztériumának kormányzati képviselőiből álló magas szintű munkacsoport közelmúltbeli
létrehozását, amely az EU és az USA közötti, biztonsági kérdésekről szóló párbeszéd keretét képezi; a
teljesebb demokratikus legitimitás érdekében kéri az Európai Parlament bevonását ezen párbeszédbe;

20. Horvátország által elért haladásról szóló 2006-os jelentés

Jelentés: Hannes SWOBODA (A6-0092/2007)

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

észrevételek

(5) bek. után 19 Verts/ALE +

12 UEN -

13 UEN -

(8) bek., a) pont 3 PPE-DE ESz - 261, 263, 8

(8) bek., b) pont 4 PPE-DE +

(8) bek c) pont 20 Verts/ALE -

5 PPE-DE -

(8) bek., f) pont 18 PSE + szóban módosítva

(8) bek., g) pont 14 UEN -

(8) bek., j) pont 15 UEN rész/NSz

1 + 513, 21, 8

2 + 445, 55, 7

3 + 453, 54, 5

(9) bek. 6 PPE-DE +

(10) bek. 7 PPE-DE V

(10) bek. után 8 UEN -

23 PPE-DE ESz - 163, 337, 15

(10) bek. után 24 PSE, PPE-DE, Verts/ALE + szóban módosítva
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