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

észrevételek

(13) bek. után 4 PPE-DE V

B. preb. 1 PPE-DE +

G. preb. 2=
5=

PPE-DE
PSE

+

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 555, 7, 6

képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai

B6-0180/2008 ALDE �

B6-0183/2008 PSE �

B6-0195/2008 Verts/ALE �

B6-0196/2008 PPE-DE �

B6-0197/2008 GUE/NGL �

B6-0198/2008 UEN �

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

IND/DEM: zárószavazás

Egyéb

Gerardo Galeote a következő szóbeli módosítást terjesztette elő a 6. módosításhoz:

(1a) üdvözli az andalúziai regionális és helyi hatóságok ez ügyben történt részvételét, amely megfelel
a helyi és regionális hatóságok részvételére vonatkozó uniós tengerpolitikáról szóló európai parlamenti
ajánlásnak;

4. Európai Unió–Latin-Amerika és karibi államok csúcstalálkozó

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B6-0147/2008, B6-0148/2008, B6-0149/2008, B6-0150/2008,
B6-0172/2008, B6-0173/2008

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

észrevételek

közös állásfoglalásra irányuló indítvány: RC-B6-0147/2008
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

(14) bek. 1 GUE/NGL, Verts/ALE NSz - 182, 370, 10

3jav PPE-DE NSz - 271, 275, 16

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

(22) (1) bek., első fr. bek. bek. eredeti szöveg + szóban módosítva

(38) bek. után 2 Verts/ALE, GUE/NGL -

(42) bek. 4jav PPE-DE és Yáñez-Barnuevo García NSz + 443, 109, 18

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 542, 12, 12

képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai

B6-0147/2008 PPE-DE �
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Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz –

észrevételek

B6-0148/2008 PSE �

B6-0149/2008 Verts/ALE �

B6-0150/2008 ALDE �

B6-0172/2008 UEN �

B6-0173/2008 GUE/NGL �

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

IND/DEM: zárószavazás
UEN: 1., 3. és 4. mód.

Egyéb

Emilio Menéndez del Valle a következő szóbeli módosítást terjesztette elő a (16) bekezdéshez:

(16) úgy véli, hogy az EU és Latin-Amerika közti olyan teljes körű, ambiciózus és kiegyensúlyozott
partnerségi megállapodások létrehozása és hatékony alkalmazása, amelyek hozzájárulnak a lakosság
emberi, gazdasági és társadalmi jogainak védelméhez és a kölcsönös fenntartható fejlődéshez, valamint
a WTO multilateralizmusának kiegészítéseként a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, stratégiai
célkitűzést jelent egy olyan nemzetközi környezetben, amelyet mindinkább a kölcsönös egymástól füg-
gés, a gazdasági növekedés, az új gazdasági hatalmak megjelenése és a globális kihívások számának
növekedése, továbbá olyan komoly és mély gazdasági válságok megjelenése jellemez, amelyek enyhítését
vagy megoldását a regionális integráció segítené;

Gabriela Creţu, a következő szóbeli módosítást terjesztette elő a (22) bekezdés első francia bekezdéséhez:

– közös fellépések, melyek középpontjában a millenniumi fejlesztési célok 2015-re való elérésének
közös célkitűzése áll, beleértve a nemek közötti egyenlőség szempontját, a nők jogainak növelése és
védelme érdekében,

5. A burmai helyzet

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B6-0186/2008, B6-0191/2008, B6-0192/2008, B6-0199/2008,
B6-0203/2008, B6-0204/2008

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

észrevételek

képviselőcsoportok által benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány

B6-0186/2008 GUE/NGL -

közös állásfoglalásra irányuló indítvány: RC-B6-0191/2008
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE)

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 551, 7, 8

képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai

B6-0191/2008 UEN �

B6-0192/2008 ALDE �

B6-0199/2008 PPE-DE �
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