
Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

GUE/NGL: (21) bek. második és harmadik rész.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

GUE/NGL

(21) bek.
1. rész: A teljes szöveg kivéve: „egy euro–latin-amerikai szabadkereskedelmi … az alábbi két szakaszban
történő kialakítására” és „és amelynek végső célja a … régiók között a WTO irányelveinek megfelelően;”
2. rész: „egy euro–latin-amerikai szabadkereskedelmi … az alábbi két szakaszban történő kialakítására”
3. rész: „és amelynek végső célja a … régiók között a WTO irányelveinek megfelelően;”

Egyéb

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, előadó, szóbeli módosító javaslatot tett a 6., 21. és 66. módosítások-
hoz, amelynek célja az „euro–latin-amerikai szabadkereskedelem 2010 körnékén” kifejezés felváltása a
„középtávú euro–latin-amerikai globális interregionális egyesülés” kifejezéssel.

Ezenkívül javasolta a (35) és a (77) bekezdés alábbiak szerinti megszövegezését:

(35) emlékeztet arra, hogy a szegénység és az éhség számos vonatkozásből összetevődő, bonyolult
probléma, és e két csapás elleni küzdelem felelőssége minden országra kiterjed; ezért nyomatékosan kéri
a kormányokat, hogy hozzanak közvetlen intézkedéseket e problémák felszámolására, megerősítve a
munkahelyek és egyéb jövedelemforrások teremtésére irányuló programokat, és egyúttal bátorítva a
fenntartható gazdasági fejlődést is, amely hatékonyabb rendszereken alapuló szociális biztonságot tesz
lehetővé, biztos és magasabb nyugdíjjal;

(77) ismételten felveti javaslatát, amely szerint hozzanak létre biregionális szolidaritási alapokat, ame-
lyek célja a társadalmi kirekesztés és a súlyos szegénység elleni harcra vonatkozó ágazati programok
igazgatása és finanszírozása az egészségügy, az oktatás és az infrastruktúra terén, először az egy lakosra
eső jövedelem tekintetében alacsony színvonalon álló és erős szociális egyenlőtlenségeket mutató
országokban és régiókban, a későbbiek folyamán pedig Latin-Amerika valamennyi országában;

13. Megállapodás az EK és a Mauritániai Iszlám Köztársaság között a tengeri
halászatról *

Jelentés: Pedro GUERREIRO (A6-0066/2006)

Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz –
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szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 456, 74, 61

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

IND/DEM: zárószavazás

14. A kiváltságokról és mentességekről szóló jegyzőkönyv módosítása

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B6-0275/2006, B6-0276/2006

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

észrevételek

Állásfoglalási indítványok

B6-0275/2006 JURI

B6-0276/2006 GUE/NGL

Visszautalva a JURI bizottsághoz (az Eljárási Szabályzat 168. cikkének (2) bekezdése).
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