
ALDE

44. mód.
1. rész: „hangsúlyozza a horvát és … valamennyi feltételét;”
2. rész: „továbbra is támogatja … bővítés lényeges előfeltétele;”

PPE-DE, Verts/ALE

(65) bek.
1. rész: „üdvözli, hogy a Bizottság … irányelvre irányuló javaslatát,”
2. rész: „amely az első lépés a betegek szabad európai térsége felé;”

Egyéb

Mieczysław Edmund Janowski szintén aláírta a B6-0439/2008 állásfoglalási indítványt.

17. Az EU–India csúcstalálkozó előkészületei (Marseille, 2008. szeptember 29.)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B6-0426/2008, B6-0440/2008, B6-0441/2008, B6-0442/2008,
B6-0443/2008, B6-0444/2008

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

észrevételek

közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B6-0426/2008
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN)

(19) bek. 1 PSE -

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

(25) bek. bek. eredeti szöveg kül. +

(28) bek. 2 PSE +

M. preb. bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2 +

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 392, 44, 29

képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai

B6-0426/2008 PPE-DE �

B6-0440/2008 PSE �

B6-0441/2008 GUE/NGL �

B6-0442/2008 ALDE �

B6-0443/2008 UEN �

B6-0444/2008 Verts/ALE �

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

IND/DEM: zárószavazás
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

UEN

M. preb.
1. rész: „mivel India a nemzetközi … misszióiban egyike a legnagyobb szerepet vállalóknak,”
2. rész: „és az ENSZ-ben betöltött … ENSZ Biztonsági Tanácsában;”

Egyéb

Mieczysław Edmund Janowski és Ewa Tomaszewska szintén aláírta a B6-0443/2008 állásfoglalási indítványt.

Neena Gill és Jo Leinen szintén aláírták az RC-B6-0426/2008 közös állásfoglalási indítványt a PSE
képviselőcsoportja nevében.

Emilio Menéndez del Valle, a PSE képviselőcsoportja nevében, a következő szóbeli módosítást terjesztette elő
a (20) bekezdéshez:

20. elismeri, hogy India a szomszédságában és azon kívül fontos szerepet játszik a konfliktusmeg-
előzésben és a békefenntartásban; aggodalommal követi az ingatag pakisztáni politikai helyzetet vala-
mint az egyre bizonytalanabb afganisztáni és Srí Lanka-i helyzetet, és reményének ad hangot, hogy
India, mint a térség egyik domináns országa, a béke és a stabilitás előmozdítójaként fog fellépni; fel-
szólítja Indiát és az EU-t, hogy működjenek együtt, különösen az EU burmai/myanmari különleges
megbízottjának közvetítésével, abban, hogy elérjék a burmai katonai juntánál a politikai foglyok kisza-
badítását és az emberi jogok tiszteletben tartását;
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