
VertsALE

(14) bek.
1. rész: „hangsúlyozza, hogy az EU … dimenzióra teljes figyelemmel,”
2. rész: „annak érdekében, … 2006-ban történő sikeres lezárásához;”

Külön szavazásra irányuló kérelmek

PSE: (1) bek. előtti alcím, (40) bek. c), (48) bek. d) és (54) bek.
VertsALE: (3), (48) d) pont, (54), (57) bek. és J. preb.

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

PSE: (7) bek. és zárószavazás
GUE/NGL: 26., 27., 28., 29., 30., 32., 33. mód. és zárószavazás

Egyéb

Erika Mann szóbeli módosítást terjesztett elő a 15/jav. módosításhoz:

(48a) hangsúlyozza, hogy szükség van az EU és az USA közötti megerősített tudományos együttmű-
ködésre a bioüzemanyagok vonatkozásában, és javasolja, hogy a második generációs bioetanolra és
biodízelre összpontosító közös EU–USA bioüzemanyag-munkaprogramra irányuló kezdeményezést
minél előbb hajtsák végre;

12. Az euróövezet kibővítése

Jelentés: Werner LANGEN (A6-0191/2006)

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

észrevételek

(1) bek. 5 Verts/ALE -

bek. eredeti szöveg NSz + 507, 45, 61

(4) bek. 6 Verts/ALE NSz - 93, 490, 27

13 PSE +

bek. eredeti szöveg

(4) bek. után bek. - NSz + 580, 20, 15
szóbeli módosítás

(5) bek. 14 PSE rész.

1 -

2 +

(7) bek. 7 Verts/ALE NSz + 569, 25, 27

(9) bek. bek. eredeti szöveg NSz + 562, 12, 39

(12) bek. bek. eredeti szöveg NSz + 562, 25, 31
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Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz –

észrevételek

(13) bek. után 8 Verts/ALE rész/NSz

1 - 88, 510, 25

2 - 232, 375, 15

(16) bek. után 1 ALDE rész.

1 +

2 +

2 ALDE NSz + 311, 231, 75

3 ALDE ESz + 434, 116, 53

4 PPE-DE +

(22) bek. 15 PSE + kiegészítésként

(22) bek. után 16 PSE NSz + 389, 189, 36

(23) bek. 17 PSE + kiegészítésként

(24) bek. után 18 PSE +

C. preb. 10 PSE + szóban módosítva

D. preb. 9 IND/DEM NSz - 106, 461, 43

F. preb. 11 PSE +

G. preb. után 12 PSE NSz + 381, 193, 36

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 510, 40, 66

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

IND/DEM: 9. mód.
VertsALE: 2. és 6. mód.
PPE-DE: (1), (9), (12) bek., 7. és 8. mód., szóbeli módosítás és zárószavazás
PSE: 2, 12. és 16. mód.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

PSE, GUE/NGL

8. mód.
1. rész: „rámutat arra … az inflációs rátákat”
2. rész: „rámutat arra … a felzárkózási folyamatot”

GUE/NGL

1. mód.
1. rész: „üdvözli Szlovéniát … új tagját”
2. rész: „és úgy ítéli meg … az európai gazdaság részére”

PPE-DE

14. mód.
1. rész: „úgy véli, hogy … a munkahelyek létrehozása céljából”
2. rész: „hangsúlyozza … lehetőségeként kell kihasználni”
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Egyéb

Margarita Starkevičiūtė a következő szóbeli módosítást terjesztette elő egy új (4a) bekezdés beillesztése cél-
jából:

(4a) rámutat, hogy a Bizottságnak minden értékelés kapcsán közzé kell tennie megállapításait azok-
ról az országokról, amelyeket nem ítél meg felkészültnek az euróövezethez való csatlakozásra, és ezeket
be kell mutatnia az Európai Parlamentnek azért, hogy biztosítsák az uniós szintű döntéshozatal nagy-
fokú átláthatóságát és elszámoltathatóságát.

Ieke van den Burg szóbeli módosítást terjesztett elő a 10. módosításhoz:

C. mivel az euróövezet kibővítése minden tagállam politikai és gazdasági felelőssége, függetlenül
attól, hogy tagjai-e vagy sem az euróövezetnek;

A PPE-DE képviselőcsoportja javasolja, hogy a 15. módosításról a (22) bekezdés, illetve a 17. módosításról a
(23) bekezdés kiegészítéseként szavazzanak.

13. Az Európai Parlament előzetes becslései a 2007-es költségvetési évre

Jelentés: Louis GRECH (A6-0188/2006)

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

észrevételek

(4) bek. bek. eredeti szöveg rész/
NSz

1 + 548, 10, 16

2 + 441, 117, 29

3 + 511, 56, 9

(23) bek. bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2/ESz + 319, 237, 23

(26) bek. 3 PSE +

(26) bek. után 4 PSE +

(28) bek. után 7 Verts/ALE ESz + 347, 213, 25

(30) bek. bek. eredeti szöveg kül. +

(32) bek. 2/jav. PSE NSz + 341, 234, 11

(35) bek. 8 Verts/ALE -

(38) bek. 5 PSE NSz + 531, 48, 9

9 PPE-DE ESz - 264, 283, 28

bek. eredeti szöveg

(44) bek. 10 PPE-DE -
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