
21. Az EU és Oroszország közötti kapcsolatok

Jelentés: Cecilia MALMSTRÖM (A6-0135/2005)

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

észrevételek

(2) bek. után 17 Verts/ALE -

(3) bek. után 41 UEN -

42 UEN NSz + 341, 183, 34
szóban módosítva

(6) bek. 24 PSE -

13 PPE-DE V

4 ALDE -

35 GUE/NGL -

(6) bek. után 12 PPE-DE +

(7) bek. 14S PPE-DE +

5 ALDE ESz + 380, 164, 14
kiegészítésként

(11) bek. után 15 PPE-DE +

26 PSE �

(14) bek. után 19 Verts/ALE ESz + 344, 196, 19

(16) bek. 31 GUE/NGL -

(16) bek. után 20 Verts/ALE ESz - 227, 331, 13

(17) bek. 32 GUE/NGL -

(18) bek. után 21 Verts/ALE -

(19) bek. 33 GUE/NGL -

(21) bek. 22 Verts/ALE +

(24) bek. 23 Verts/ALE +

36 GUE/NGL -

(25) bek. 39 GUE/NGL -

(26) bek. 34 GUE/NGL -

(29) bek. 37 GUE/NGL +

(30) bek. után 8 ALDE +

(31) bek. 40 GUE/NGL -

7 ALDE + szóban módosítva

(31) bek. után 43 UEN NSz - 66, 492, 18

szintén a (31) bek. után bek. - + szóban módosítva

(32) bek. 9 ALDE +
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Tárgy sz. Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz –

észrevételek

(35) bek. 28 Verts/ALE NSz - 154, 397, 21

16 PPE-DE rész.

1/NSz - 220, 325, 24

2/NSz + 364, 151, 32

27 PSE �

(35) bek. után 29 Verts/ALE -

(40) bek. 30 Verts/ALE ESz + 322, 225, 15

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

4. bevezető hivatkozás után 3 ALDE +

7. bevezető hivatkozás után 6 ALDE +

B. preb. 1 ALDE +

B. preb. után 18 Verts/ALE -

C. preb. 2 ALDE +

E. preb. 10 ALDE +

G. preb. bek. eredeti szöveg +

25 PSE NSz + 370, 114, 64

38 GUE/NGL -

E. preb. 11 ALDE +

Szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 488, 20, 63

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

PSE

16. mód.
1. rész: „mély aggodalmát fejezi ki … meghiúsulása miatt”
2. rész: „mind a szövetségi … tiszteletben tartását (törlés)”

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

ALDE: zárószavazás
UEN: 25., 42. és 43. mód.
Verts/ALE: 16. és 28. mód.

Egyéb

Az ALDE képviselőcsoportja javasolja, hogy az 5. módosítás kiegészítésnek (új bekezdésnek) minősüljön.

A PPE-DE képviselőcsoportja visszavonja a 13. módosítást.

Roszkowski úr (UEN) szóbeli módosító javaslatot terjeszt elő 42. módosításához.

3b. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy mutasson szolidaritást és egységet az Európai Unión
belül a régi és új tagállamok között akkor is, amikor Oroszország eltérő megközelítést kíván
velük szemben alkalmazni;
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Az előadó, Malström asszony a következő szóbeli módosító javaslatot terjeszti elő abból a célból, hogy az a
7. módosítás helyébe lépjen:

(31) ismételten felhívja Oroszországot, hogy erősítse meg a közelmúltban Észtországgal kötött
határmegállapodást, valamint hogy minden további késedelem nélkül írja alá és erősítse meg a
határmegállapodást Lettországgal; az EU és Oroszország közötti vízumkönnyítési egyezmény elő-
feltételének tekinti az Oroszország és az új EU-tagállamok közötti határvonalak végleges megálla-
pítását és visszafogadási megállapodás megkötését, valamint meggyőződése, hogy amint Oroszor-
szág teljesíti az EU által világos cselekvési tervben konkrét intézkedési lista formájában lefektetett
valamennyi szükséges feltételt, az EU üdvözölni fogja Oroszország arra irányuló célját, hogy köny-
nyített vízumrendszert vezessenek be a schengeni térséggel, hosszú távon pedig lehetővé váljon a
vízummentes utazás;

Landbergis úr a következő két szóbeli módosító javaslatot terjeszti elő:

– új (31a) bekezdés

„javasolja, hogy Oroszország törölje hatályos szociális biztonsági jogszabályaiból azt a hivatkozást,
amely szerint a balti államok olyan területnek minősülnek, amelyen az orosz katonai erők akár
jelenleg is fegyveres cselekményben bevethetők és sérüléseket szenvedhetnek;”

– a (41) bekezdéshez

„kéri a további együttműködést a tengeri biztonság területén, nevezetesen az egyfalú tartályhajók orosz
vizekre történő belépésének megtiltásával kapcsolatban a Balti- és Fekete-tengeren; felszólít egy
megállapodás megkötésére az orosz kormány ellenőrzése alatt álló »LUKOIL« vállalat és a litván
kormány között a kártérítési garanciákról arra az esetre, ha a D-6 olajfúró létesítményben
környezeti katasztrófa következne be a Curonian Spit közelében, amelyet az UNESCO a
világörökség részének nyilvánított;”

22. Az alapvető jogok előmozdítása és védelme

Jelentés: GÁL Kinga (A6-0144/2005)

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

észrevételek

(2) bek. bek. eredeti szöveg kül. +

(9) bek. bek. eredeti szöveg kül. +

(12) bek. bek. eredeti szöveg kül. +

(14) bek. 3 ALDE V

bek. eredeti szöveg + szóban módosítva

(21) bek. bek. eredeti szöveg kül. +

(22) bek. bek. eredeti szöveg kül. +

(23) bek. bek. eredeti szöveg kül. +

(31) bek. 4 ALDE +

(33) bek. 5 ALDE + minősített többség
szükséges

bek. eredeti szöveg �
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