
Hélène Flautre, a Verts/ALE képviselőcsoportja nevében, a következő szóbeli módosítást terjesztette elő a
22. módosításhoz:

megjegyzi, hogy a UNHRC alkalmas arra, hogy az Európai Unió multilaterális emberi jogi
erőfeszítéseinek értékes keretévé váljon; megjegyzi, hogy tevékenysége utolsó évében ez az új testület
nem bizonyult hitelesnek, azonban ismételten hangsúlyozza a UNHRC-nek az ENSZ általános
szervezetén belül betöltött döntő szerepét; bízik abban, hogy az egyetemes időszakos felülvizsgálati
mechanizmus végrehajtása el fogja érni az első konkrét eredményeket és előrehaladást; felszólítja a
Tanácsot és a Bizottságot, hogy kísérje szoros figyelemmel ezt a folyamatot annak biztosítása
érdekében, hogy végrehajtsák az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének a UNHRC-ről szóló 2006. március
15-i, 60/251 sz. határozatát, amely az egyetemes időszakos felülvizsgálat kiindulópontja, és amely
felülvizsgálat objektív és megbízható információk alapján olyan módon ellenőrzi az egyes államok
emberi jogi kötelezettségeinek és kötelezettségvállalásainak teljesítését, amely minden állam
tekintetében biztosítja az egyetemes hatókört és az egyenlő bánásmódot; felhívja a Tanácsot, hogy a
kérdésben konzultáljon a Parlamenttel;

8. Az EU választási megfigyelési küldetései: célok, gyakorlati lépések és a jövő-
beni kihívások

Jelentés: Véronique DE KEYSER–José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA (A6-0138/2008)

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

észrevételek

(6) bek. után bek. - + szóbeli módosítás

(7) bek. 1 PSE +

(7) bek. után 2 PSE +

(11) bek. 3 PSE +

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 605, 11, 16

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

IND/DEM: zárószavazás

Egyéb

Michael Gahler a következő szóbeli módosítást terjesztette elő egy új (6a) bekezdés beillesztése céljából:

(6a) elismeréssel adózik az EU választási megfigyelő misszióiban résztvevő harmadik országok, mint
például Svájc, Norvégia és Kanada megfigyelőinek;

9. Gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok a délkelet-ázsiai országokkal
(ASEAN)

Jelentés: Glyn FORD–Vincenzo AITA (A6-0151/2008)

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

észrevételek

(1) bek. 20 GUE/NGL -

(2) bek. 21 GUE/NGL -

(2) bek. után 22 GUE/NGL +

(3) bek. 1 Verts/ALE +

5 PSE +

(4) bek. 23 GUE/NGL -
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