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

észrevételek

B6-0084/2007 Verts/ALE �

B6-0090/2007 UEN �

B6-0092/2007 GUE/NGL �

B6-0094/2007 PPE-DE �

B6-0096/2007 PSE �

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE

(7) bek.
1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „azaz előzetes feltételek nélkül”
2. rész: a fenti szövegrész

5. Az euromediterrán szabadkereskelmi övezet létrehozása

Jelentés: Kader ARIF (A6-0468/2007)

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

észrevételek

(14) bek. után 3 PPE-DE +

(17) bek. 1 ALDE V

bek. eredeti szöveg kül. -

(22) bek. bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2 +

3/ESz + 318, 257, 4

(46) bek. 2 ALDE -

(51) bek. bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2 +

(54) bek. bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2 +

(56) bek. után 4 PPE-DE +

(58) bek. 5 PPE-DE rész.

1 +

2 -

bek. eredeti szöveg + szóban módosítva

(97) bek. 9 ITS -
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Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz –

észrevételek

(98) bek. 10T ITS -

bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2 +

(100) bek. 11 PSE +

(101) bek. 6 UEN -

szavazás: állásfoglalás (egészében) +

A 7. és 8. módosítást visszavonták.

Külön szavazásra irányuló kérelmek

ALDE: (17) bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

ALDE

5. mód.
1. rész: „arra kéri a Bizottságot, … keretében elfogadottaknak megfelelően”
2. rész: „(törlés)”

PPE-DE

(22) bek.
1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „nagyon nyugtalanítják e tanulmány … környezeti hatásait jelzik előre;” és „a
tanulmány javaslatát követve”
2. rész: „nagyon nyugtalanítják e tanulmány … környezeti hatásait jelzik előre;”
3. rész: „a tanulmány javaslatát követve”

(51) bek.
1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „a dél- és kelet-mediterrán … élelmiszerbiztonságnak adva prioritást,”
2. rész: a fenti szövegrész

(54) bek.
1. rész: „felkéri a dél- és kelet-mediterrán … igényeinek és sajátosságainak;”
2. rész: „felkéri a Bizottságot, hogy … előírt kötelezettségeken túl menjen;”

(98) bek.
1. rész: „véleménye szerint … összefüggésére vonatkozó jelenlegi vélekedését;”
2. rész: „külön kiemeli annak … a társadalmi-gazdasági élet szereplői esetében;”

Egyéb

Gianluca Susta, az ALDE képviselőcsoport nevében a következő szóbeli módosítást terjesztette elő az
(58) bekezdéshez.

„58. arra kéri a Bizottságot, hogy ne gyakoroljon nyomást a dél- és kelet-mediterrán országokra
annak érdekében, hogy annál jobban nyissák meg szolgáltatási piacaikat, mint amit a WTO GATS
egyezménye keretében elfogadtak, továbbá hogy a pozitív felajánlásokra a szolgáltatási ágazatban dol-
gozó munkavállalók szabad mozgása terén több lehetőséget biztosító EU-s rendelkezések megfontolá-
sával válaszoljon (a GATS IV. formája);”
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