
(1) bekezdés, u) pont

(1u) vegye figyelembe, hogy az Andok Közösséggel kötött társulási megállapodás, amely Európa és
Latin-Amerika között átfogó régióközi társulási térséget hoz létre, kiemelt stratégiai célt jelent az EU
külkapcsolatai számára egy olyan nemzetközi helyzetben, amelyet a fokozódó kölcsönös függés, a gaz-
dasági növekedés és új gazdasági hatalmak megjelenése jellemez, továbbá ahol egyre több a nemzeti
határokon átnyúló globális kihívás, mint például a biztonság, a világméretű gazdasági irányítás, a kör-
nyezetvédelem, és a szegénység visszaszorítása;

(1) bekezdés, v) pont

(1v) kötelezze el magát az új WTO-s átláthatósági mechanizmusnak, valamint a WTO-s jogoknak és
kötelezettségeknek, különösen a GATT XXIV. és a GATS V. cikkének teljes mértékben megfelelő átfogó
régióközi társulási térség létrehozása iránt Európa és Latin-Amerika között, így járulva hozzá a több-
oldalú kereskedelmi rendszer megszilárdításához;

(1) bekezdés, x) pont

(1x) a tárgyalások során egységes és oszthatatlan kereskedelmi megállapodás megkötésére törekedjen,
amely túlmutat a tárgyaló felek jelenlegi és jövőbeli WTO-s kötelezettségein és egy, a WTO követelmé-
nyeivel összeegyeztethető átmeneti időszakon belül létrehoz Európa és Latin-Amerika között egy átfogó
régióközi társulási térséget, amely – anélkül, hogy bármelyik ágazatot is kizárná – a lehető legkevesebb
korlátozás mellett számításba veszi a fejlettségi szintet és bizonyos termékek sajátos érzékenységét;

10. Cipruson eltűnt személyek

Állásfoglalási indítvány: B6-0118/2007

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

észrevételek

Állásfoglalási indítvány B6-0118/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL, IND/DEM)

szavazás: állásfoglalás (egészében) +

11. Szigetjellegből adódó, természeti és gazdagsági korlátok a regionális politika
összefüggésében

Jelentés: Francesco MUSOTTO (A6-0044/2007)

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

észrevételek

(25) bek. bek. eredeti szöveg kül. +

(26) bek. bek. eredeti szöveg kül. +

E. preb. bek. eredeti szöveg kül. +

F. preb. bek. eredeti szöveg kül. +

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 473, 26, 35

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE: zárószavazás

Külön szavazásra irányuló kérelmek

Verts/ALE: (25) bek.
GUE/NGL: (25), (26) bek. és E. és F. preb.
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