
Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE

4. mód.

1. rész: A teljes szövegrész, kivéve az „az invázió kezdete óta” szavakat.
2. rész: a fenti szövegrész

Verts/ALE

(17) bek.
1. rész: A teljes szövegrész, kivéve a „korábbi” szót.
2. rész: a fenti szó

Külön szavazásra irányuló kérelem

Verts/ALE: (30) bek.

Egyéb

Dimitrakopoulos előadó a következő szóbeli módosító javaslatokat tette:

– 4. mód.: „több mint 100 000 civil” helyett „civilek ezrei”, és „amerikai” helyett „külföldi”

– Ba. (új) preambulumbekezdés

Ba. mivel az iraki háború, annak különböző vonatkozásai és következményei továbbra is érzékeny
kérdések a közvélemény, illetve az európai kormányok és az Egyesült Államok kormánya számára;

17. A szegénység elleni világméretű összefogás: a szegénység legyen a múlté

Állásfoglalási indítványok: B6-0398/2005, B6-0402/2005, B6-0403/2005, B6-0406/2005, B6-0407/2005 és
B6-0410/2005

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

észrevételek

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B6-0398/2005
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN)

(2) bek. után 2 Verts/ALE + szóban módosítva

(9) bek. után 9 GUE/NGL +

10 GUE/NGL +

(15) bek. után 3 Verts/ALE NSz - 237, 311, 8

4 Verts/ALE NSz - 257, 291, 5

(16) bek. után 5 Verts/ALE +

(18) bek. után 8 ALDE +

(19) bek. bek. eredeti szöveg kül/Esz + 309, 222, 4

(20) bek. után 6 Verts/ALE -

(22) bek. után 12 UEN -

(25) bek. bek. eredeti szöveg kül. +

(25) bek. után 7 Verts/ALE NSz - 99, 447, 16

(26) bek. 11 GUE/NGL -
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Tárgy Mód. sz. Szerző NSz, stb. Szavazat NSz/ESz –

észrevételek

A. preb. bek. eredeti szöveg + szóban módosítva

A. preb. után 1 Verts/ALE -

szavazás: állásfoglalás (egészében) +

képviselőcsoportok által benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok

B6-0398/2005 PPE-DE �

B6-0402/2005 UEN �

B6-0403/2005 Verts/ALE �

B6-0406/2005 ALDE �

B6-0407/2005 GUE/NGL �

B6-0410/2005 PSE �

Egyéb

A PSE képviselőcsoport a következő szóbeli módosító javaslatokat tette:

2. mód.:

(2a)tudomásul veszi a millenniumi ökoszisztéma-felmérési jelentés következtetését, miszerint a világ
ökoszisztémájának folyamatos pusztítása akadályt jelent majd a millenniumi fejlesztési célok elérésében;

A. preb.

A. mivel több mint egymilliárd embert érint a súlyos szegénység, és mivel Afrika dél-szaharai térsé-
gében több mint 300 millió ember él teljes szegénységben és minden évben emberek milliói halnak
meg az egészségügyi ellátás, a tiszta víz, valamint a megfelelő lakóhely és táplálék hiánya miatt,

Külön szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE: (19) bek.
Verts/ALE: (25) bek.

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

Verts/ALE: 3., 4. és 7. mód.
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