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MELLÉKLET 
 

A SZAVAZÁS EREDMÉNYE 

 

 

 

Rövidítések és jelek magyarázata 

 
+ elfogadva 

- elutasítva 

↓ tárgytalan 

V visszavonva 

NSz (..., ..., ...) név szerinti szavazás (mellette, ellene, tartózkodás) 

ESz (..., ..., ...) elektronikus szavazás (mellette, ellene, tartózkodás) 

rész. részenkénti szavazás 

kül.  külön szavazás 

mód. módosítás 

MM megegyezéses módosítás 

MR megfelelő rész 

T törlő módosítás 

= azonos módosítások 

bek. bekezdés 

fr. bek. francia bekezdés 

preb. preambulumbekezdés 

ÁLL.IND. állásfoglalásra irányuló indítvány 

KÖZ.ÁLL.IND. közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

TITK. titkos szavazás 
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1.  Jobb szakmai előmeneteli lehetőségek és több mobilitás: európai kutatói 

partnerség 

 

 Jelentés: Pia Elda LOCATELLI (A6-0067/2009)  
 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 512,16,14 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

IND/DEM   zárószavazás 

PPE-DE:  zárószavazás 

 

 

2.  A fogyasztók – különösen a kiskorúak – védelme a videojátékok tekintetében  

 Jelentés: Toine MANDERS (A6-0051/2009)  
 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 552,12,6 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

IND/DEM:  zárószavazás 

 

 

3.  Az Izraellel közös légtér kialakítása  

 Jelentés: Luca ROMAGNOLI (A6-0090/2009)  
 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 455,62,54 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

IND/DEM  : zárószavazás 

 

 

4.  A kékúszójú tonhalra vonatkozóan az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-

tengeren alkalmazandó többével helyreállítási terv 

* 

  Rendeletre irányuló javaslat (C6-0081/2009)  
 

Tárgy  Mód. 

no 

Szerző NSz 

stb. 

Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 
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Tárgy  Mód. 

no 

Szerző NSz 

stb. 

Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

2. cikk g) pont 4 PSE  +  

4. cikk (6) bek. 3. 

fr. bek. 

5 PSE  +  

21. cikk (1) bek. 6 PSE ESz + 360,222,7 

23. cikk, (2) bek. a) 

pont 

7 PSE  +  

30. cikk, (2) bek. a) 

pont 

8 PSE  +  

30. cikk, (2) bek. b) 

pont 

9 PSE  +  

40. cikk (1) bek. 

után 

3jav2 Verts/ALE NSz - 113,474,17 

3. preb. után 1 Verts/ALE  +  

2 Verts/ALE  -  

szavazás: módosított javaslat NSz + 540,53,14 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: mód.: 3jav2 és módosított indítvány 

 

 

5.  A humanitárius helyzet romlása Srí Lankán  

 Állásfoglalásra irányuló indítvány: (B6-0140/2009) 
 

Tárgy  Mód. 

sz. 

Szerző NSz 

stb. 

Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B6-0140/2009 

AFET bizottság 

 

(1) bek. 1 Verts/ALE  V  

2 Verts/ALE rész/N

Sz 

  

1  + 354,219,22 

2  + 312,258,29 
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Tárgy  Mód. 

sz. 

Szerző NSz 

stb. 

Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

(1) bek. után 5 PSE NSz + 528,47,17 

(2) bek. után 6 PSE NSz + 358,232,20 

(3) bek. 7 PSE  +  

8 PSE  +  

(59 bek. 9 PSE  +  

Új 

preambulumbekezd

ések  

4 PSE NSz - 274,311,25 

3 PSE NSz + 563,27,22 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

PSE:  mód.: 3, 4, 5, 6 

Verts/ALE: mód.: 1, 2 

 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PSE 

1. bek. 

1. rész: „felszólít a... harcteret” kivétel az „ ideiglenes” szó 

2. rész: „ideiglenes” 

3. rész: „elítéli... sújtotta területet” 

 

Verts/ALE 

mód.: 2 

1. rész: törlése az „ideiglenes” szónak 

2. rész: a magyar változatot nem érinti 

 

Egyéb 

A Vert/ALE képviselőcsoport visszavonta a 1. módosítását. 

 

 

6.  A mezőgazdasági termőterületek romlásának kihívása az EU-ban és különösen 

Dél-Európában: válasz az EU agrárpolitikai eszközei révén 

 

 Jelentés: Vincenzo AITA (A6-0086/2009)  
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Tárgy  Mód. 

no 

Szerző NSz 

stb. 

Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

helyettesítő 

állásfoglalásra 

irányuló indítvány 

1 PPE-DE ESz + 327,268,11 

helyettesítő 

állásfoglalásra 

irányuló indítvány 

2 GUE/NGL  V  

szavazás: Az AGRI bizottság állásfoglalása - 

együtt a szöveggel 

NSz ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

IND/DEM  : zárószavazás 

 

Vincenzo Aita a GUE/NGL képviselőcsoport nevében visszavonta a 2. módosítást. 

 

 

7.  A munkavállalók részvétele az európai statútummal rendelkező társaságokban  

 Állásfoglalásra irányuló indítvány: (B6-0110/2009) 
 

Tárgy  Mód. 

sz. 

Szerző NSz 

stb. 

Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány  B6-0110/2009 

(PPE-DE, PSE, UEN, ALDE) 

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 542,57,14 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

IND/DEM:  zárószavazás 

 

 

8.  A bevándorlók gyermekei  

 Állásfoglalásra irányuló indítvány: (B6-0112/2009) 
 

Tárgy  Mód. 

sz. 

Szerző NSz 

stb. 

Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B6-0112/2009 

(EMPL bizottság) 

(3) bek. 1 PPE-DE ESz - 269,331,8 

(7) bek.  eredeti szöveg  + szóban módosítva 

H. preb. 2 PPE-DE  -  
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Tárgy  Mód. 

sz. 

Szerző NSz 

stb. 

Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 579,21,13 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

IND/DEM:   zárószavazás 

 

Egyéb 

Rovana Plumb ugyancsak aláírta az EMPL bizottság állásfoglalási javaslatát.  

 

Philip Bushill-Matthews, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, a következő szóbeli módosítást nyújtja be a 

7. bekezdéshez: a bekezdés végére beírni „és parlamentjeinek” szöveget. 

 

 

9.  A Horvátország : 2008-as előrehaladási jelentés  

 Állásfoglalásra irányuló indítvány: (B6-0104/2009) 
 

Tárgy  Mód. 

sz. 

Szerző NSz 

stb. 

Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B6-0104/2009 

AFET bizottság 

 

(3) bek. 14 több mint 40 

képviselő 

 +  

(6) bek. után 7 UEN NSz - 43,565,9 

(7) bek. 9 UEN NSz - 39,568,10 

(7) bek. után 8 UEN NSz - 35,570,12 

(9) bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 362,221,11 

(10) bek. után 10 PSE  +  

(12) bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

(15) bek. 11 PSE ESz + 351,243,9 

bek. eredeti szöveg rész.   
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Tárgy  Mód. 

sz. 

Szerző NSz 

stb. 

Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

1 ↓  

2 ↓  

(17) bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

(26) bek. 12 PSE  +  

(28) bek. 13 PSE  + szóban módosítva 

1/div ↓  

2/div ↓  

15 több mint 40 

képviselő 

 ↓  

(28) bek. után 1 ALDE  ↓  

B. preb. után 3 UEN NSz - 50,543,18 

C. preb. után 4 UEN NSz - 56,548,11 

D preb. után 6 UEN NSz - 59,548,12 

E. preb. után 5 UEN NSz - 58,548,14 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 548,40,34 

 

A 2. módosítást visszavonták. 

 

A 14. és 15. módosítást Alojz Peterle és mások terjesztették elő. 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

IND/DEM:  zárószavazás 

UEN:  mód.: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE-DE 

9. bek. 

1. rész: „figyelembe veszi... előtt tett kijelentését” 

2. rész: „amelyben rámutatott, hogy... a Bíróság elé kerüljenek;” 

 

12. bek. 

1. rész: „elégedett a horvát... üldözésére annak érdekében” 

2. rész: „hogy helyreálljon az országban ... hogy helyreálljon az országban;” 
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15. bek. 

1. rész: „üdvözli a kisebbségi... a romák esetében” 

2. rész: „elkülönítést eredményeznek... oktatáshoz vezethet;” 

 

17. bek. 

1. rész: „üdvözli továbbá... tényleges végrehajtásának;” 

2. rész: „felszólítja a hatóságokat... kisebbségben lévők jogait;” 

 

Verts/ALE 

mód.: 13 

1. rész: „emlékeztet a... nemzetközi jogszabályokra” 

2. rész: „és a jogegyenlőség elvére kell alapozni;” 

 

 

Egyéb 

Hannes Swoboda a következő szóbeli módosítást terjesztette elő a 13. módosításhoz: 

 

„28. emlékeztet a Horvátország és Szlovénia miniszterelnökének, határvitáiknak egy nemzetközi testület 

elé terjesztéséről szóló 2007. augusztus 25-i nem hivatalos megállapodását megállapodására, üdvözli, hogy 

Horvátország és Szlovénia kész elfogadni a Bizottság ajánlkozását a közvetítői szerepre és úgy véli, hogy 

ez a közvetítés a nemzetközi jogon és joggyakorlaton kell alapuljon; ezzel összefüggésben várakozással 

tekint a csatlakozási tárgyalások gyors előrehaladására;” 

 

A szóbeli módosítás kiterjed az 1. és 15. módosításra. 

 

 

10.  Törökország: 2008-as előrehaladási jelentés  

 Állásfoglalásra irányuló indítvány: (B6-0105/2009) 
 

Tárgy  Mód. 

sz. 

Szerző NSz 

stb. 

Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B6-0105/2009 

AFET bizottság 

 

(2) bek. 3 PSE  -  

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

(12) bek. 1 ALDE  -  

(13) bek. után 11 GUE/NGL NSz - 141,337,142 

(19) bek. 12 GUE/NGL  -  

(20) bek. 13 GUE/NGL  -  

(24) bek. 8S Verts/ALE  -  

(25) bek. 16 PPE-DE  +  
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Tárgy  Mód. 

sz. 

Szerző NSz 

stb. 

Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

4 PSE  ↓  

(27) bek. után 5 PSE  -  

(40) bek. 9 Verts/ALE  + szóban módosítva 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2 ↓  

(40) bek. után 14 GUE/NGL NSz + 271,224,90 

(45) bek. után 15 GUE/NGL NSz - 145,454,13 

(51) bek. 6 PSE  +  

(51) bek. után 7 PSE NSz - 292,317,11 

(54) bek. 10 Verts/ALE  + szóban módosítva 

A. preb. 2 PSE  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 528,52,43 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

IND/DEM:  zárószavazás 

PSE:  mód.: 7 

GUE/NGL:  mód.: 11., 14., 15. 

 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE 

40. bek. 

1. rész: „hangsúlyozza... haderő kivonásával” 

2. rész: „lehetővé téve... országuk jövőjéről” 

 

Egyéb 

Andrew Duff a következő szóbeli módosítást terjesztette elő a 4. bekezdéshez: 

„4. sürgeti a politikai pártok vezetőit, hogy komolyan törekedjenek a párbeszédre, és a kompromisszumok 

szellemében fogadjanak el egy reformmenetrendet Törökország modernizációjához, melynek célja egy 

emberi jogokat és az alapvető szabadságjogokat tiszteletben tartó, jogállamiságon alapuló, stabil, 

demokratikus, szekuláris, pluralista és virágzó társadalom kialakítása;” 

 

Joost Lagendijk a következő szóbeli módosítást terjesztette elő a 9. módosításhoz: 

„40. hangsúlyozza a ciprusi kérdés átfogó, az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatai és az Európai Unió 

alapját képező elvek alapján történő rendezésének szükségességét; üdvözli a két oldal politikai vezetőinek a 

tárgyalásos megoldás iránti megújított kötelezettségvállalását, és támogatja a két ciprusi közösség vezetői 

között jelenleg folyó közvetlen tárgyalásokat, továbbá bármilyen létrejövő megállapodást elfogad, 

amennyiben az összhangban van, az ideiglenes átmeneti eltérés kivételével, az EU alapját képező elvekkel 

– beleértve a négy alapvető szabadságot – és azt népszavazás keretében elfogadják; felhívja Törökországot, 
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hogy biztosítson megfelelő légkört a tárgyalásokhoz a török haderő kivonásával, lehetővé téve ily módon, 

hogy a két ciprusi vezető szabadon tárgyalhasson országuk jövőjéről;” 

 

Joost Lagendijk a következő szóbeli módosítást terjesztette elő a 10. módosításhoz: 

„54. üdvözli Törökország folyamatos hozzájárulását az európai biztonsági és védelmi politikához és a 

NATO műveleteihez; ugyanakkor sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Berlin Plusz Megállapodáson túlmutató 

EU–NATO stratégiai együttműködést Törökország továbbra is ellenzi, ami negatív következményekkel jár 

a helyszínen dolgozó EU-személyzet védelme szempontjából, és sürgeti az említett kifogások mielőbbi 

visszavonását Törökország részéről; felszólítja a Tanácsot, hogy konzultáljon Törökországgal – mint a 

legtöbb katonát biztosító országok egyikével – az európai biztonsági és védelmi politika tervezésébe és az 

azzal kapcsolatos döntéshozatalba;” 

 

 

11.  A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság: 2008-as előrehaladási jelentés  

 Állásfoglalásra irányuló indítvány: (B6-0106/2009) 
 

Tárgy  Mód. 

sz. 

Szerző NSz 

stb. 

Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B6-0106/2009 

AFET bizottság 

  

(4) bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

(4) bek. után 5 GUE/NGL  -  

(6) bek. 4 GUE/NGL  -  

(12) bek. 1 PSE NSz V  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ 

NSz 

+ 363,215,34 

(13) bek. 2 PSE NSz + szóban módosítva 

540,45,25 

(14) bek. után 3 PSE  V  

(15) bek. után 6 GUE/NGL  -  

(16) bek. 7 GUE/NGL  -  

(25) bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 478,92,42 

 

A 4., 5., 6. és 7. módosítást Hannes Swoboda is aláírta. 
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Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

IND/DEM:  zárószavazás 

PPE-DE:  mód.: 1, 2 

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL:  bek.: 4, 25 

 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE-DE 

12. bek. 

1. rész: „támogatja Nimetz... EU-csatlakozását” 

2. rész: „úgy véli, hogy... integrációval szemben” 

 

Egyéb 

A PSE képviselőcsoport visszavonta az 1. módosítását. 

 

Anna Ibrisagic a következő szóbeli módosítást teszi a 2. módosításhoz:  

13. tudomásul veszi a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság által az ideiglenes megállapodás 11. cikkére 

vonatkozóan a Nemzetközi Bíróságnál benyújtott keresetet; reményét fejezi ki arra vonatkozólag, hogy 

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság a Nemzetközi Bíróság előtt az ideiglenes megállapodás 

alkalmazása vonatkozásában megindult bírósági eljárás ellenére elkötelezett marad a tárgyalások 

folytatására; a „Nimetz-folyamat” keretében megkezdett új tárgyalási forduló fényében kifejezi abbéli 

reményét, hogy minden szomszédos kormány támogatni fogja az ország EU-hoz való csatlakozását, 

hozzájárulva ezzel a régió stabilitásának és jólétének megteremtéséhez; 

 

 

12.  A Nemzetközi Büntetőbíróságnak a volt Jugoszláviára vonatkozó megbízatása  

 Jelentés: Annemie NEYTS-UYTTEBROECK (A6-0112/2009)  
 

Tárgy  Mód. 

no 

Szerző NSz 

stb. 

Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

(1) bek. e) pont 1 PSE  -  

(1) bek. h) pont bek. eredeti szöveg  + szóban módosítva 

(1) bek. m) pont 2 PSE  +  

szavazás: ajánlás (a szöveg egésze) NSz + 558,23,14 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

IND/DEM:   zárószavazás 

 

Egyéb 

Doris Pack a következő szóbeli módosítást terjesztette elő az 1. bekezdés h) pontjához: 

 

„h) hangsúlyozza, hogy az Ante Gotovina, Mladen Markać és Ivan Cermak tábornokok elleni eljáráshoz 

elengedhetetlen fő dokumentumokat át kell adni az illetékes hatóságoknak; kiemeli, hogy meg kell 

valósítani Sege Brammertz, a Nemzetközi Törvényszék főügyészének legutóbbi felhívásait a szóban forgó 

hiányzó dokumentumok helyének meghatározása és a Nemzetközi Törvényszék rendelkezésére bocsátása 

tekintetében;” 
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13.  Az ötödik Víz Világfórum Isztambulban, 2009. március 16-22.  

 Állásfoglalásra irányuló indítvány: (B6-0113/2009) 
 

Tárgy  Mód. 

sz. 

Szerző NSz 

stb. 

Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B6-0113/2009 

(DEVE bizottság) 

(2) bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ 

NSz 

+ 507,74,8 

(2) bek. után 13 GUE/NGL NSz - 240,350,4 

(3) bek. 14 GUE/NGL ESz + 333,250,3 

(4) bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

(18) bek. 15 GUE/NGL  +  

(26) bek. után 16 GUE/NGL  +  

(28) bek. 17 GUE/NGL NSz - 252,333,8 

(29) bek. 18 GUE/NGL  +  

3. bev. hiv. 3 GUE/NGL  +  

6. bev. hiv. 4 GUE/NGL  +  

7. bev. hiv. 5 GUE/NGL  +  

7. bev. hiv. után - Ayala Sender  + szóbeli módosítás 

8. bev. hiv. után 1= 

7= 

PSE 

GUE/NGL 

NSz + 318,258,11 

6 GUE/NGL  +  

10. bev. hiv. után 8 GUE/NGL NSz + 533,33,21 

D. preb. 9 GUE/NGL  +  

F. preb. 2 PSE  -  

H. preb. után 10jav GUE/NGL NSz - 251,321,12 
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Tárgy  Mód. 

sz. 

Szerző NSz 

stb. 

Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

I. preb. 11 GUE/NGL  +  

L. preb. 12 GUE/NGL  +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 550,37,6 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

IND/DEM:   zárószavazás 

GUE/NGL:   mód.: 7, 8, 10, 13, 17 

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PSE 4. bek. 

 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL 

2. bek. 

1. rész: „kijelenti, hogy a víz... ellenőrzés alá kell vonni,” 

2. rész: „függetlenül attól... magánszektor kezeli-e;” 

 

Egyéb 

Az állásfoglalásra irányuló indítványt Pierre Schapira nyújtotta be, a DEVE bizottság nevében. 

 

Inés Ayala Sender a következő szóbeli módosítást javasolta egy új bevezető hivatkozás beillesztése céljából 

a 7. bevezető hivatkozás után: 

 

„tekintettel a 2008-as zaragozai chartára („A vízzel kapcsolatos új, átfogó szemlélet), és a „Water Tribune” 

2008. szeptember 14-i ajánlásaira, melyeket a 2008-as zaragozai nemzetközi kiállítás zárónapján fogadtak 

el, és megküldtek az ENSZ főtitkárának,” 

 

 

14.  A Számvevőszék 10/2008. sz. jelentése az egészségügyi ellátást finanszírozó 

közösségi fejlesztési támogatásokról a szubszaharai Afrika országaiban 

 

 Állásfoglalásra irányuló indítvány: (B6-0114/2009) 
 

Tárgy  Mód. 

sz. 

Szerző NSz 

stb. 

Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B6-0114/2009 

(DEVE bizottság) 

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 555,8,11 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

IND/DEM:  zárószavazás 

 

 

15.  Az egységes eurófizetési térség (SEPA) megvalósítása  
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 Állásfoglalásra irányuló indítvány: (B6-0111/2009) 
 

Tárgy  Mód. 

sz. 

Szerző NSz 

stb. 

Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B6-0111/2009 

(ECON bizottság) 

(3) bek. 1 PSE  V  

2 PPE-DE  +  

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 520,57,12 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

IND/DEM:   zárószavazás 

 

 

16.  Az Európai Unió és Brazília közötti stratégiai partnerség  

 Jelentés: Maria Eleni KOPPA (A6-0062/2009)  
 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz 

stb. 

Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

(1) bek., m) pont 

után 

9 UEN rész

/NS

z 

  

1 + 363,194,8 

2 - 273,299,10 

(1) bek. u) pont 8 Verts/ALE  -  

(1) bek. v) pont 2 Verts/ALE  -  

(1) bek w) pont 3 Verts/ALE  -  

bek. eredeti szöveg NSz + 354,194,12 

(1) x) pont 4 Verts/ALE rész

. 

  

1 +  

2 -  

(1) bek. ac) pont 5 Verts/ALE  -  

(1) bek., ad) pont 6 Verts/ALE  -  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz 

stb. 

Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

(2) bek. 7 Verts/ALE  -  

G. preb. után 1 Verts/ALE  -  

szavazás: ajánlás (a szöveg egésze) NSz + 472,40,60 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

IND/DEM  : zárószavazás 

PSE:   (1) bek. w) pont 

UEN:   mód.: 9 

 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PSE 

mód.: 9 

1. rész: „az Európai Unió és... kell alapulnia” 

2. rész: „ezenkívül szoros együttműködésre... eljárásokkal kapcsolatos együttműködésre” 

 

PPE-DE 

mód.: 4 

1. rész: „mivel a gyógyászati... engedélyeztetése tekintetében” 

2. rész: „miközben nem szabad... gyógyszerekre vonatkozó határintézkedések” 

 

 

17.  Az EU és Mexikó közötti stratégiai partnerség  

 Jelentés: José Ignacio SALAFRANCA 

SÁNCHEZ-NEYRA  

(A6-0028/2009)  

 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz 

stb. 

Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

tömbszavazás 1-9 Verts/ALE  -  

szavazás: ajánlás (a szöveg egésze) NSz + 463,20,52 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

IND/DEM:  zárószavazás 

 

 

18.  A tibeti felkelés 50. évfordulója, valamint a dalai láma és a kínai kormány közötti 

párbeszéd 

 

 Állásfoglalásra irányuló indítvány: (B6-0135/2009, B6-0136/2009, B6-0137/2009, B6-

0138/2009, B6-0139/2009) 
 

Tárgy  Mód. 

sz. 

Szerző NSz 

stb. 

Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 
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Tárgy  Mód. 

sz. 

Szerző NSz 

stb. 

Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány RC-B6-0135/2009 

(PPE-DE, ALDE, UEN, Verts/ALE) 

(1) bek. bek. eredeti szöveg kül/N

Sz 

+ 339,140,24 

(2) bek. bek. eredeti szöveg kül/N

Sz 

+ 343,147,19 

(3) bek. bek. eredeti szöveg kül/N

Sz 

+ 336,140,22 

(5) bek. 3 UEN  V  

(8) bek. után 1 UEN  V  

2 UEN  V  

E. preb. bek. eredeti szöveg kül/N

Sz 

+ 346,132,18 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 338,131,14 

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B6-0135/2009  Verts/ALE  ↓  

B6-0136/2009  PPE-DE  ↓  

B6-0137/2009  UEN  ↓  

B6-0138/2009  ALDE  ↓  

B6-0139/2009  PSE  ↓  

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PSE: bek. 1, 2, 3, E. preb. 

 

Egyéb 

Konrad Szymański szintén aláírta a B6-0137/2009 állásfoglalási indítványt. 

 

 

19.  Bissau-Guinea  

 Állásfoglalásra irányuló indítvány: (B6-0115/2009, B6-0116/2009, B6-0117/2009, B6-

0118/2009, B6-0119/2009, B6-0120/2009) 
 

Tárgy  Mód. 

sz. 

Szerző NSz 

stb. 

Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 
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Tárgy  Mód. 

sz. 

Szerző NSz 

stb. 

Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B6-0115/2009 

 

(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE) 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 53,0,2 

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B6-0115/2009  PPE-DE  
↓ 

 

B6-0116/2009  PSE  
↓ 

 

B6-0117/2009  UEN  
↓ 

 

B6-0118/2009  GUE/NGL  
↓ 

 

B6-0119/2009  ALDE  
↓ 

 

B6-0120/2009  Verts/ALE  
↓ 

 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE-DE: zárószavazás 

 

 

20.  Fülöp-szigetek  

 Állásfoglalásra irányuló indítvány: (B6-0121/2009, B6-0122/2009, B6-0123/2009, B6-

0124/2009, B6-0125/2009, B6-0126/2009) 
 

Tárgy  Mód. 

sz. 

Szerző NSz 

stb. 

Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B6-0121/2009 

 

(PPE-DE, PSE, ALDE,  UEN, Verts/ALE, GUE/NG) 

(4) bek.    + szóban módosítva 

B. preb.    + szóban módosítva 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B6-0121/2009  PPE-DE  
↓ 

 

B6-0122/2009  PSE  
↓ 

 

B6-0123/2009  EUL/NGL  
↓ 
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Tárgy  Mód. 

sz. 

Szerző NSz 

stb. 

Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

B6-0124/2009  ALDE  
↓ 

 

B6-0125/2009  UEN  
↓ 

 

B6-0126/2009  Verts/ALE  
↓ 

 

 

Vegyes: 

Raül Romeva i Rueda a következő szóbeli módosításokat terjesztette elő a 4. bekezdéshez és a B. 

preambulumbekezdéshez: 

 

„4. üdvözli a GRP és az NDFP közötti tárgyalásokat, amelyekre 2008 novemberében Oslóban került sor 

norvég közreműködéssel, és reméli ebben az esetben is, hogy gyorsan újra lehet indítani a hivatalos 

tárgyalásokat; felhívja a feleket, hogy tartsák be a GMC-re vonatkozó kétoldalú megállapodásaikat, 

ülésezzenek az emberi jogok és a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartásáról szóló átfogó 

megállapodással összhangban (CARHRIHL), és tegyék lehetővé az emberi jogsértések közös 

kivizsgálását;” 

„B. mivel a kormány és az NDFP lázadói közötti konfliktus több mint 40.000 személy életébe került, és mivel a 

2003-ban elhatározott fegyvernyugvás és a béketárgyalások ellenére szórványosan mindig történtek erőszakos 

cselekedetek,” 

 

 

21.  Nem kormányzati szervezetek kiűzése Darfúrból  

 Állásfoglalásra irányuló indítvány: (B6-0127/2009, B6-0128/2009, B6-0129/2009, B6-

0130/2009, B6-0131/2009, B6-0132/2009) 
 

Tárgy  Mód. 

sz. 

Szerző NSz 

stb. 

Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B6-0127/2009 

(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE) 

(1a) bek. (új)  ROURE  + szóbeli módosítás 

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

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

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

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) ESz + 55,1,2 

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B6-0127/2009  PPE-DE  
↓ 

 

B6-0128/2009  PSE  
↓ 
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Tárgy  Mód. 

sz. 

Szerző NSz 

stb. 

Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

B6-0129/2009  EUL/NGL  
↓ 

 

B6-0130/2009  ALDE  
↓ 

 

B6-0131/2009  UEN  
↓ 

 

B6-0132/2009  Verts/ALE  
↓ 

 

 

Egyéb 

Charles Tannock a következő szóbeli módosítást nyújtotta be: törölni a 2. és 6. bekezdést. 

 

Martine Roure a következő szóbeli módosítást  nyújtotta be az 1. bekezdés után: 

 

„11. kéri a Médecins sans frontières (Orvosok határok nélkül, MSF) belga részlegének a 2009. március 11-én 

az Észak-Dárfúr fővárosától, El-Fachertől 200 km-re keletre fekvő saraf-umrai MSF irodából elrabolt 

valamennyi humanitárius segítője azonnali és feltétlen szabadon bocsátását;” 


