
7. A halászati erőforrások védelme és fenntartható kiaknázása *

Jelentés: Ioannis GKLAVAKIS (A6-0085/2007)

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

észrevételek

az illetékes bizottság módosításai –
tömbszavazás

1–2 bizottság +

11. cikk, (5) bek. 3 PSE +

szavazás: módosított javaslat +

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 572, 35, 10

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE: zárószavazás

8. Galileo

Állásfoglalási indítvány: (B6-0155/2007)

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

észrevételek

állásfoglalási indítvány: B6-0155/2007
(ITRE bizottság)

szavazás: állásfoglalás (egészében) +

9. Az emberi jogok helyzete a világban 2006-ban és az EU ezzel kapcsolatos
politikája

Jelentés: Simon COVENEY (A6-0128/2007)

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

észrevételek

(3) bek. után 1 ALDE NSz + 315, 251, 50

(4) bek. bek. eredeti szöveg kül. +

(15) bek. 2 ALDE +

(16) bek. bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2 +

(19) bek. 3 ALDE NSz + 575, 32, 10

(21) bek. bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2 +

(28) bek. 19 PPE-DE + szóban módosítva

bek. eredeti szöveg �

(29) bek. 21 PPE-DE +

(36) bek. bek. eredeti szöveg kül. +
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Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz –

észrevételek

(47) bek. bek. eredeti szöveg kül. +

(56) bek. 18S PPE-DE -

(65) bek. után 11 PSE +

(66) bek. után 4 ALDE +

(68) bek. 20 PPE-DE +

(81) bek. 5 ALDE -

(84) bek. után 6 ALDE NSz - 89, 520, 9

(85) bek. 17 PPE-DE +

(93) bek. 16 PPE-DE, PSE +

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

(106) bek. 15 PPE-DE +

(109) bek. után 7=
14=

ALDE,
Verts/ALE, PSE

NSz + 327, 281, 5

(122) bek. bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2 +

3 +

4 +

(126) bek. 8 ALDE rész.

1 +

2/ESz + 332, 273, 8

(132) bek. bek. eredeti szöveg kül. +

(133) bek. után 9 ALDE NSz + 333, 233, 40

(144) bek. 10 ALDE NSz + 524, 45, 53

12 PSE V

(145) bek. után 13 PSE + szóban módosítva

(149) bek. bek. eredeti szöveg kül. +

(150) bek. bek. eredeti szöveg kül. +

szavazás: állásfoglalás (egészében) +
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Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

ALDE: 1., 3., 6., 7., 9. és 10. mód.

Külön szavazásra irányuló kérelmek

PSE: (150) bek.
PPE-DE: (4), (28), (36), (47), (132), (149) és (150) bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

PSE, GUE/NGL

(122) bek.
1. rész: „emlékeztet fent említett… jogok külön hangsúlyozása;” kivéve: „külön”
2. rész: „külön”
3. rész: „aggasztja azonban… részletesebb javaslatokat illetően”
4. rész: „hangsúlyozza különösen egy … rendszerének szükségességét;”

PPE-DE

(16) bek.
1. rész: A teljes szöveg kivéve: „annak szükségességére, … nemzetközi egyezményt”
2. rész: a fenti szövegrész

(21) bek.
1. rész: A teljes szöveg kivéve: „konfliktusban érintett felek közötti”
2. rész: a fenti szövegrész

8. mód.
1. rész: „mély aggodalmának ad hangot … területére bejutni próbáló menekültek közül;”
2. rész: „kéri, hogy biztosítsanak … menekültstátuszt valamely tagállamban;”

Egyéb

Sarah Ludford a következő szóbeli módosítást terjesztette elő a 19. módosításhoz:

28. aggodalmának ad hangot a Palesztin Hatóságon keresztül nyújtott támogatás azt követően tör-
tént felfüggesztésére vonatkozó EU-s határozat palesztin átlagemberekre gyakorolt hatása miatt, hogy a
Hatóság nem teljesítette a törvényességi feltételeket; felszólít az ideiglenes nemzetközi mechanizmus
azonnali kiterjesztésére, valamint sürgeti a Tanácsot és a Bizottságot, hogy szorosan kísérjék figyelem-
mel a változásokat, és mozdítsák elő azokat a körülményeket, amelyek újra lehetővé tennék a támogatás
ismételt biztosítását a Hatóságon keresztül;

Simon Coveney, előadó, a következő szóbeli módosítást terjesztette elő a (94) bekezdéshez:

94. elismeri az Irakban zajló háború jelentős emberi jogi következményeit, illetve a jelenlegi törékeny
politikai helyzet komplexitását; tudomásul veszi a Parlament által Irakról elfogadott jelentéseket és állás-
foglalásokat és az ezekben szereplő ajánlásokat; sürgeti a Tanácsot és a Bizottságot, hogy folyamatosan
értékelje, hogyan játszhatna az EU konstruktívabb szerepet az iraki stabilitás megteremtésében; teljes
megdöbbenéssel állapítja meg, hogy az ECHO ideiglenesen felfüggesztette az Iraknak nyújtott humani-
tárius segélynyújtást a szenvedő iraki népet és iraki menekülteket sújtó katasztrofális helyzet ellenére;
üdvözli azonban e támogatás újraindítását 2007 februárjától;
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Sarah Ludford a következő szóbeli módosítást terjesztette elő a 13. módosításhoz:

145a. emlékeztet 2007. január 18-i állásfoglalására a nemek közötti egyenlőségnek a bizottságok
munkája keretében történő integrált megközelítéséről; felhívja bizottságait, hogy tegyenek meg minden
ésszerű erőfeszítést a nemek közötti egyensúly biztosítása érdekében tevékenységük során (beleértve a
delegációk összetételét és a meghívott felszólalókat), és hajtsák végre azokat az egyenlőségi akcióterve-
ket, melyeket az egyes bizottságokban a nemek közötti egyenlőségért felelős tagok terjesztenek elő;

10. Moratórium a halálbüntetésre

Állásfoglalási indítvány: (B6-0164/2007)

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

észrevételek

állásfoglalási indítvány: B6-0164/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL és UEN)

szavazás: állásfoglalás (egészében) + szóban módosítva

Egyéb

Marco Cappato a következő szóbeli módosítást terjesztette elő a negyedik bevezető hivatkozáshoz:

– tekintettel az EU Elnökségének 2006. december 19-én az ENSZ-közgyűlésen tett nyilatkozatára,
amelyet az összes földrajzi csoportból eredetileg a világ 85 országa írt alá,

11. Homofóbia Európában

Állásfoglalásra irányuló indítványok: (B6-0167/2007, B6-0168/2007, B6-0170/2007, B6-0171/20070)

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

észrevételek

közös állásfoglalási indítvány: RC-B6-0167/2007
(PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)

(6) bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 324, 245, 22

(8) bek. bek. eredeti szöveg kül. +

C. preb. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 301, 256, 34

H. preb. bek. eredeti szöveg kül. +

K. preb. bek. eredeti szöveg kül. +

M. preb. bek. eredeti szöveg kül. -

Q. preb. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 296, 261, 41

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 325, 124, 150

képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai

B6-0167/2007 ALDE �

B6-0168/2007 PSE �

B6-0170/2007 UEN �

B6-0171/2007 Verts/ALE, GUE/NGL �
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