
PSE

(62) bek.
1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „éppen annyira” és „mint kereskedelmi megállapodásként”
2. rész: a fenti szövegrész

(88) bek.
1. rész: „úgy ítéli meg,… ellen hat, az adósságkönnyítést”
2. rész: „eseti alapon kell… meg rendszeresen más hitelezők;”

Egyéb

Alain Hutchinson a következő szóbeli módosítást terjesztette elő a 1. módosításhoz:

61a. rámutat, hogy a gazdasági partnerségi megállapodásokra fejlesztési megállapodásokként kell
tekinteni, és eszerint kell tárgyalni róluk, azaz azoknak az AKCS-régiók tekintetében az aszimmetria
elvén, az AKCS-régiók integrációjának támogatásán, az AKCS-régiókban a kereskedelem és a befekteté-
sek előmozdítása céljából szilárd és megbízható keret létrehozásán és az Európai Unió piacainak teljes
megnyitása előtt a regionális piacok létrehozásán és megszilárdításán kell alapulniuk; ezért kéri a Bizott-
ságot, hogy adott esetben halassza el a piacok megnyitását addig, amíg a konkrét fejlettségi szintek
megvalósulnak, és hogy találjon megoldásokat miközben folytatja a tárgyalásokat;

13. Nemzetközi szerződés a kazettás bombák betiltásáért

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B6-0429/2007

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

észrevételek

állásfoglalási indítvány B6-0429/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

J. preb. után 1 GUE/NGL NSz - 72, 387, 8

szavazás: állásfoglalás (egészében) +

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

GUE/NGL: 1. mód.

Egyéb

Pedro Guerreiro szintén aláírta az állásfoglalásra irányuló indítványt.

14. Gyógyászati célú ópiumgyártás Afganisztánban

Jelentés: Marco CAPPATO (A6-0341/2007)

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

észrevételek

(1) bek., b) pont 1 ALDE V

6 PPE-DE +

bek. eredeti szöveg �

(1) bek., c) pont 7 PPE-DE rész.

1 +

2 +

bek. eredeti szöveg �
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Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz –

észrevételek

E. preb. 2 PPE-DE +

M. preb. 3 PPE-DE + kiegészítésként

N. preb. után 4 PPE-DE + szóban módosítva

5 PPE-DE + szóban módosítva

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 368, 49, 25

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE: zárószavazás
ALDE: zárószavazás

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

ALDE, PSE

7. mód.
1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „lehetőségeinek és megvalósíthatóságának megvitatásában”
2. rész: a fenti szövegrész

Egyéb

Marco Cappato (előadó) javaslata:

– szóbeli módosítás a 4. módosításhoz, amelynek célja a következő szavak törlése: „a kevésbé fino-
mított ópium termelése” és

– a következő szóbeli módosítás az 5. módosításhoz: „mivel az afgán alkotmány értelmében”„az
államnak meg kell akadályoznia a kábítószer termesztését és csempészetét”, és mivel Afganisztán
2005-ös kábítószer ellenes törvénye megengedi az ellenőrzött termékek engedélyezett előállítását és
terjesztését Afganisztánban;

Az ALDE képviselőcsoport javasolja, hogy a 3. módosítást (M. preambulumbekezdés) tekintsék
kiegészítésnek.

15. Zöld könyv az ítéletvégrehajtás hatékonyságának javításáról az Európai
Unióban: bankszámlák letiltása

Jelentés: Kurt LECHNER (A6-0371/2007)

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

észrevételek

(22) bek. 2 PPE-DE, PSE +

(23) bek. 1=
4=

ALDE
PPE-DE, PSE

+

(24) bek. 3 PPE-DE, PSE +

szavazás: állásfoglalás (egészében) +

Egyéb

Manuel Medina Ortega és Gary Titley aláírták a 2., 3. és 4. módosítást a PSE képviselőcsoportja nevében.
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