
Egyéb

Michael Gahler, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, a következő szóbeli módosítást terjesztette elő a
(3) bekezdéshez:

(3) felhív egy, tárgyalások eredményeként létrejövő fegyverszünetre, amelyre a nemzetközi közösség
által létrehozott olyan mechanizmus jelent garanciát – a Kvartett és az Arab Liga koordinációjával –,
amely magában foglalja több nemzet helyszínre jutását egyértelmű mandátummal a biztonság helyre-
állítása és a tűzszünet tiszteletben tartása tekintetében, Izrael és Gáza lakossága számára, külön megem-
lítve a gázai és egyiptomi határ ellenőrzését, amely fontos szerepet ró Egyiptomra; felkéri a Tanácsot,
hogy gyakoroljon nyomást az erőszakos cselekmények megállítása érdekében; ösztönzi a nemzetközi
közösség, köztük Egyiptom és az EU, által végrehajtott eddigi diplomáciai erőfeszítéseket;

Roberta Angelilli és Inese Vaidere aláírták az UEN képviselőcsoport állásfoglalásra irányuló indítványát.

Kathy Sinnott aláírta a közös állásfoglalásra irányuló indítványt.

4. A Szomáli-félsziget helyzete

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B6-0033/2009

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

észrevételek

állásfoglalásra irányuló indítvány B6-0033/2009
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

(1) bek. 5 PSE +

(15) bek. 8 PPE-DE +

(18) bek. után 7 PPE-DE +

(21) bek. 4T PSE +

B. preb. 1 PSE +

D. preb. 2 PSE +

E. preb. 3 PSE +

M. preb. után 6 PPE-DE +

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 570, 11, 27

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

IND/DEM: zárószavazás

5. Az Európai Unió stratégiája Fehéroroszországgal kapcsolatban

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B6-0028/2009, B6-0029/2009, B6-0030/2009, B6-0031/2009,
B6-0032/2009

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

észrevételek

közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B6-0028/2009
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE)

(9) bek. bek. PSE + szóbeli módosítás

H. preb. 1T PSE ESz - 242, 340, 10

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 551, 15, 31

képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai

B6-0028/2009 ALDE �
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Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazás NSz/ESz –

észrevételek

B6-0029/2009 PSE �

B6-0030/2009 Verts/ALE �

B6-0031/2009 UEN �

B6-0032/2009 PPE-DE �

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

IND/DEM: zárószavazás

Egyéb

Jan Marinus Wiersma, a PSE képviselőcsoportja nevében, a következő szóbeli módosítást terjesztette elő a
(9) bekezdéshez:

A következő rész törlése:

felhívja a belarusz hatóságokat, hogy vessenek véget az állampolgáraik számára előírt kilépő vízum
kiállításának, elsősorban a gyerekek és a diákok esetén;

6. Július 11-ének a szrebrenyicai mészárlás áldozataira való megemlékezés nap-
jává nyilvánítása

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B6-0022/2009, B6-0023/2009, B6-0024/2009, B6-0025/2009,
B6-0026/2009, B6-0027/2009

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

észrevételek

közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B6-0022/2009
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + szóban módosítva
556, 9, 22

képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai

B6-0022/2009 PPE-DE �

B6-0023/2009 PSE �

B6-0024/2009 ALDE �

B6-0025/2009 UEN �

B6-0026/2009 GUE/NGL �

B6-0027/2009 Verts/ALE �

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

IND/DEM: zárószavazás

Egyéb

Doris Pack, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, a következő szóbeli módosítást terjesztette elő a (3) bekez-
déshez:

(3) további erőfeszítésekre szólít fel a még szabad lábon lévő bűnösök bíróság elé állítása érdekében,
teljes mértékben támogatja az ICTY értékes és nehéz munkáját, és hangsúlyozza, hogy a Szrebrenyicá-
ban és Szrebrenyica körül elkövetett mészárlások felelőseinek bíróság elé állítása a régió békéje és stabi-
litása felé tett fontos lépés; e tekintetben ismételten hangsúlyozza, hogy nemzeti szinten nagyobb figyel-
met kell fordítani a háborús bűncselekmények tárgyában folyó bírósági tárgyalásokra;
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