
Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE

(25) bek.
1. rész: „támogatja a Bizottság … történő vizsgálatára;”
2. rész: „ebben az összefüggésben … a fenntartható teherszállítási logisztika terén;”

Verts/ALE

(21) bek.
1. rész: „kitart amellett, hogy a … és fenntartható mobilitást;” kivéve „a módközi szállítást”
2. rész: „a módközi szállítást”
3. rész: „azt javasolja, hogy … infrastruktúra és a biztonsági megfontolások;”

PSE

5. mód.
1. rész: „elismeri a strukturális … vonzzák a magánberuházásokat”
2. rész: „ugyanakkor elutasítja … finanszírozására használjanak;”

1. mód.
1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „ahogyan azt …közúti és vasúti”
2. rész: A teljes szöveg, kivéve: „ahogyan azt … Schwerverkehrsabgabe – LSVA)”

9. Az EURES 2004–2005-ös működéséről szóló jelentés: egységes munkaerő-
piac felé

Állásfoglalásra irányuló indítvány: (B6-0322/2007)

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

észrevételek

állásfoglalásra irányuló indítvány – EMPL bizottság (B6-0322/2007)

szavazás: állásfoglalás (egészében) +

A 1–5. módosítást visszavonták.

10. A tagállamokat az alkohollal kapcsolatos károk csökkentésében támogató
uniós stratégia

Jelentés: Alessandro FOGLIETTA (A6-0303/2007)

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

észrevételek

(1) bek. 6 Verts/ALE rész/NSz

1 - 82, 580, 13

2 - 281, 394, 7

3 - 94, 582, 9

(2) bek. 7 Verts/ALE ESz + 361, 319, 11

(7) bek. bek. eredeti szöveg kül. +

(8) bek., i. fr. bek. 9 Verts/ALE NSz - 210, 439, 41

(9) bek., i. fr. bek. 8 Verts/ALE -
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Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz –

észrevételek

(9) bek., vi. fr. bek. bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2/NSz + 549, 127, 16

(9) bek., vii. fr. bek. 10/jav Verts/ALE -

(9) bek., ix. fr. bek. bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2 -

(9) bek., xii. fr. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 579, 65, 46

(10) bek., i. fr. bek. 11 Verts/ALE NSz - 225, 421, 42

(11) bek. 1 PPE-DE NSz - 320, 354, 11

17 PSE NSz + 440, 235, 12

bek. eredeti szöveg �

(13) bek. 12 Verts/ALE -

(14) bek. 13 Verts/ALE NSz - 108, 561, 18

(15) bek. 14T Verts/ALE -

(16) bek. 2 PPE-DE NSz - 273, 389, 25

16 PSE NSz + 534, 136, 21

bek. eredeti szöveg �

(25) bek. 15 Verts/ALE -

C. preb. után 3 Verts/ALE -

D. preb. bek. eredeti szöveg rész.

1/NSz + 627, 45, 7

2 +

I. preb. 4 Verts/ALE -

bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2 +

J. preb. 5 Verts/ALE -

K. preb. bek. eredeti szöveg kül. +

szavazás: állásfoglalás (egészében) +

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

IND/DEM: D. preb. (1. rész), (9) bek., vi. fr. bek. (2. rész), (9) bek., xii. fr. bek.
ALDE: 9. és 11. mód.
Verts/ALE: 6., 1., 17., 13., 2. és 16. mód.
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Külön szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE: (7) bek.
ALDE: K. preb.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE

I. preb.
1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „mivel még mindig … összehangolt EU-szintű fellépésre van szükség;”
2. rész: a fenti szövegrész

(9) bek., ix. fr. bek.
1. rész: „szigorítsák a tagállamok … vezetői engedély bevonását”
2. rész: „és a jármű lefoglalásának időtartamát,”

IND/DEM

D. preb.
1. rész: „mivel a Szerződés 152. cikke … nemzeti fellépések kiegészítéseként,”
2. rész: „mivel a legjobb gyakorlatok … szinergiák létrehozásához,”

(9) bek., vi. fr. bek.
1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „kezdő”
2. rész: ez a szövegrész

PSE

6. mód.
1. rész: „üdvözli a Bizottságnak … alkoholfogyasztás csökkentése végett”
2. rész: „felhívja a Bizottságot … és vezetés problémájával”
3. rész: „törlés”
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