
Egyéb

Ria Oomen-Ruijten a következő szóbeli módosítást terjesztette elő a 7. módosításhoz:

(16) úgy véli, hogy azokban a tagállamokban, ahol a szociális partnerek (társ)felelősséget vállalnak a
kiküldetési irányelv megfelelő alkalmazásának biztosításáért, szükséges, hogy a kiküldő vállalat képvise-
letét ellátni képes személy is jelen legyen annak érdekében, hogy ezekben az esetekben a kiküldetési
irányelv előírásait és feltételeit végre lehessen hajtani;

15. Európai Központi Bank (2005)

Jelentés: Pervenche BERÈS (A6-0349/2006)

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

észrevételek

(1) bek. 6 Verts/ALE -

bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2/ESz + 185, 145, 2

(1) bek. után 7 Verts/ALE -

13 PSE -

(2) bek. után 8 Verts/ALE NSz - 130, 190, 3

(5) bek. bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2 +

(6) bek. bek. eredeti szöveg kül. +

(11) bek. bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2/ESz - 137, 176, 2

3 -

(12) bek. bek. eredeti szöveg kül. +

(13) bek. után 18 GUE/NGL -

19 GUE/NGL -

(14) bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz - 125, 175, 4

(15) bek. 12 PPE-DE V

11 PPE-DE rész. szóban módosítva

1 +

2 -

3 -
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Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz –

észrevételek

(17) bek. 15 PSE ESz - 136, 163, 1

bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2/ESz - 135, 160, 9

+

(21) bek. bek. eredeti szöveg + áthelyezve a (13) bek.
mögé

(27) bek. bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2 +

3 +

4 +

(28) bek. 20 GUE/NGL rész.

1/ESz + 151, 146, 0

2 -

3/ESz - 123, 176, 3

16 PSE �

9 Verts/ALE �

(28) bek. után 21 GUE/NGL -

(30) bek. 17 PSE ESz - 123, 171, 2

(31) bek. 1 ALDE: ESz + 162, 132, 2

(32) bek. után 10 Verts/ALE -

D. preb. után 2 Verts/ALE -

3 Verts/ALE -

E. preb. bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2 +

E. preb. után 4 Verts/ALE ESz - 102, 169, 20

5 Verts/ALE +

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 157, 49, 84

Az 14. módosítást visszavonták.

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

Verts/ALE: 8. mód.
IND/DEM: zárószavazás
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Külön szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE: (14) bek.
PSE: (12) bek.
GUE/NGL: (6), (12), (27) bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

ALDE:

20. mód.
1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „gazdasági” és „például a végzettségük és a beosztással járó feladatok”
2. rész: „gazdasági”
3. rész: „például a végzettségük és a beosztással járó feladatok”

Verts/ALE

E. preb.
1. rész: „mivel az EKB igazgatótanácsa, … augusztus 3-án és október 5-én,,”
2. rész: „és mivel e kamatlábak mértéke mind nominális, mind pedig reálértéken továbbra is alacsony,,”

Verts/ALE, PSE, GUE/NGL

(1) bek.
1. rész: „hangsúlyozza, hogy a fellendülésre … a 2005-ös gyenge növekedésben;”
2. rész: „üdvözli az EKB politikáját, … csúcsok után 2005 szeptemberében 2,6%-ra emelte kamatlábát;”

ALDE, PSE

(27) bek.
1. rész: „üdvözli, hogy az EKB … az alkotmánytervezetnek,”
2. rész: „amely felsorolja a … gazdasági és adóügyi pillérek,”
3. rész: „hangsúlyozza, hogy … az euró,”
4. rész „felszólítja a … és munkahelyek teremtésére;”

PSE

(5) bek.
1. rész: „megjegyzi, hogy … végrehajtott befektetési tevékenységektől függ;”
2. rész: „elismeri, hogy az Európai Unió … az eredményekre gyakorolt hatását nem kellene dályozni;”

ALDE, PPE-DE

11. mód.
1. rész: „üdvözli a … igazgatási mechanizmus – kivéve a”„saját” szövegrészt
2. rész: ez a szövegrész
3. rész: „garantálva … felügyeleti szerv;”

PPE-DE

bek.11
1. rész: A teljes, szöveg kivéve „ebben az összefüggésben rámutat arra, hogy a … hatáskör orlásának módját;”
és „hogy gyakorolják teljes mértékben hatásköreiket és”
2. rész: „ebben az összefüggésben rámutat arra, hogy a … hatáskör gyakorlásának módját;”
3. rész: „hogy gyakorolják teljes mértékben hatásköreiket és”

(17) bek.
1. rész: „osztja az EKB által a kockázati alapok tekintetében kifejezett félelmeket és”
2. rész: „megállapítja, hogy a … vállalnia azért, hogy annak motorja lehessen;”
3. rész: „kéri tehát az EKB-t, hogy készítsen további jelentéseket e területen;”
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Egyéb

Pervenche Berès a következő szóbeli módosítást terjesztette elő a 11. módosításhoz:

(15) üdvözli az EKB-nak az euróövezet pénzügyi integrációjáról szóló első jelentését, amely elenged-
hetetlen mind a monetáris politikára vonatkozó információ sikeres átadásához, mind pedig a pénzügyi
stabilitáshoz; megjegyzi, hogy az EKB szerint a pénzügyi integráció megköveteli a piaci infrastruktúrák,
különösen az elszámolási és kiegyenlítési rendszerek integrációját; megállapítja, hogy az EKB saját elszá-
molási infrastruktúrát kíván létrehozni; megállapítja, hogy a saját infrastruktúrája bevezetéséig életbe
kell léptetni az EKB kormányzását, amely független felügyeleti szerkezetet biztosít, mivel az EKB ebben
az esetben mind piaci résztvevőként mind pedig felügyeleti szervként lépne fel;

A PSE képviselőcsoport javasolta, hogy a (21) bekezdést helyezzék át a (13) bekezdés mögé.

16. Tibet

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B6-0555/2006, B6-0557/2006, B6-0558/2006, B6-0562/2006,
B6-0565/2006, B6-0568/2006

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

észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány RC-B6-0555/2006
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL és UEN)

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 66, 0, 0

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai

B6-0555/2006 PSE �

B6-0557/2006 UEN �

B6-0558/2006 Verts/ALE �

B6-0562/2006 PPE-DE �

B6-0565/2006 GUE/NGL �

B6-0568/2006 ALDE: �

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE: állásfoglalás (egészében)

17. Rios Montt tárgyalása

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B6-0554/2006, B6-0560/2006, B6-0561/2006, B6-0564/2006,
B6-0569/2006

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

észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány RC-B6-0554/2006
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)

szavazás: állásfoglalás (egészében) +

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai

B6-0554/2006 PSE �

B6-0560/2006 Verts/ALE �

B6-0561/2006 PPE-DE �

B6-0564/2006 GUE/NGL �

B6-0569/2006 ALDE: �
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