
Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

IND/DEM: az összes szavazás

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

ALDE

– 19. mód.
1. rész: A teljes szöveg kivéve: „elégedettségét fejezi ki amiatt… sürgősen választ kell találni;”
2. rész: a fenti szövegrész

Egyéb

Lydie Polfer szóbeli módosítást terjesztett elő a 7. módosításhoz:

32. úgy véli, hogy a nagorno-karabahi konfliktus rendezésével kapcsolatos további késedelem egyik
érintett félnek sem előnyös, ellenben veszélyezteti a regionális stabilitást és akadályozza a regionális és
gazdasági fejlődést; megismétli, hogy tiszteletben tartja és támogatja Azerbajdzsán és Örményország
területi integritását és nemzetközileg elismert határait, valamint az emberek önrendelkezéshez való
jogát, az ENSZ Alapokmányának és a Helsinki Záróokmánynak megfelelően; felszólítja Örményországot
és Azerbajdzsánt, hogy sürgősen ragadjanak meg minden alkalmat a nagorno-karabahi konfliktus békés
megoldására; ismételten határozott támogatásáról biztosítja az EBESZ Minszk-csoportját, ugyanakkor
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a tárgyalásokon nem történt jelentős előrehaladás; felhívja valamennyi
felet az ENSZ Biztonsági Tanács vonatkozó határozatának végrehajtására, és különösen kéri annak lehe-
tővé tételét, hogy a menekültek és az országon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek
épségben és biztonságban visszatérhessenek otthonaikba; óva int a militáns és provokatív retorikától,
amely alááshatja a tárgyalási folyamatot;

Charles Tannock szóbeli módosítást terjesztett elő a 8/jav. módosításhoz (kiegészítés):

38. nagy jelentőséget tulajdonít a Baku–Tbiliszi–Erzurum gázvetezék megnyitásának, amely 2006
decemberében jött létre, valamint a Baku–Tbiliszi–Ceyhan kőolajvezetéknek, amely 2005-ben kezdte
meg működését, és hangsúlyozza a kaszpi-tengeri térséget átszelő energiafolyosó projektjének jelentősé-
gét, amely hozzájárulna a térség gazdasági és kereskedelmi fejlődéséhez, valamint fokozná az energia-
ellátás és az Azerbajdzsánból és a Kaszpi-medencéből az Unió piacára szállító tranzitrendszerek bizton-
ságát és védelmét; ugyanakkor nyomatékosan felkéri az érintett országokat és a Bizottságot, hogy
vonják be Örményországot a Baku–Tbiliszi–Erzurum gázvetezék és a Transz-Kaszpi energia csatorna
projektjeibe, az ENP által szorgalmazott regionális együttműködés célkitűzéseivel összhangban;

4. A fekete-tengeri regionális politika

Jelentés: Roberta Alma ANASTASE (A6-0510/2007)

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

észrevételek
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(28) bek. 5 PSE NSz + 324, 272, 11

3 Verts/ALE �

2 PPE-DE �
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(33) bek. bek. eredeti szöveg + felcserélve a
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6 PSE NSz + 475, 110, 13

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 581, 19, 17

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

IND/DEM: az összes szavazás

Egyéb

A PPE-DE képviselőcsoportja kérte, hogy:

– a (2) bekezdést válasszák szét két külön bekezdéssé:

(2) úgy véli, hogy egy egységes, hatékony és eredményorientált regionális politikai megközelítés elfo-
gadása érdekében a közleményt az EU részéről további következetes lépéseknek kell követniük, annak
érdekében, hogy előmozdítsák egy térséghez igazodó, valódi regionális dimenzió kialakulását; aggodal-
mát fejezi ki amiatt is, hogy az 1997 óta folytatott fekete-tengeri regionális stratégia eredményeinek
megfelelő értékelését nem végezték el; felhívja a Bizottságot, hogy készítsen alapos értékelést a korábbi
és jelenlegi tevékenységekről, és az eredményeket nyújtsa be az Európai Parlamenthez;

(2a) üdvözli a Bizottság abbéli szándékát, hogy 2008-ban előírja a fekete-tengeri szinergia kezdeti
értékelését, és felszólítja, hogy – értékelésének eredményei alapján és az itt szereplő ajánlások, valamint
az Európai Parlament más vonatkozó állásfoglalásainak figyelembe vételével – terjesszen elő konkrét
javaslatokat a fekete-tengeri térségben folytatott regionális együttműködés és valódi partnerség előmoz-
dítására; arra ösztönzi a Bizottságot, hogy használja fel az északi dimenzió vonatkozásában szerzett
tapasztalatokat fekete-tengeri stratégiája bármely jövőbeli felülvizsgálatának vagy kiterjesztésének meg-
tervezésekor;

– a (19) bekezdést válasszák szét két külön bekezdéssé:

(19) tudomásul veszi a fekete-tengeri térségnek mint az EU energiaellátásának diverzifikálását és biz-
tonságát szolgáló energiatermelő és -elosztó terület fontosságát; ismételten kifejezi támogatását az új
infrastruktúra és az életképes szállítási folyosók létrehozására vonatkozóan, amelyek a szállítókat és az
útvonalakat egyaránt diverzifikálják, mint például a Kaszpi-tengeren/Fekete-tengeren áthaladó energia-
folyosó és a Nabucco-csővezeték, a Konstanca–Trieszt, valamint az AMBO-csővezetékek, továbbá a
Fekete-tengeren áthaladó, más tervezett földgáz- és kőolaj tranzitprojektek és a fekete-tengeri és
Kaszpi-tengeri térségeket összekötő INOGATE és TRACECA projektek; ezen új tranzitinfrastruktúrák
létrehozásának kihatásai felmérésére szolgáló társadalmi és környezetvédelmi hatásvizsgálatok elkészíté-
sére szólít fel;

(19a) úgy véli, hogy a fekete-tengeri szinergiának megfelelő keretet kell biztosítania a térség piaci
reformjainak előmozdításához, amelyek célja a versenyképes, kiszámítható és átlátható energiapiacok
létrehozása;

– a (6), (7), (8) és (9) bekezdést helyezzék át a (36) bekezdés mögé, valamint hogy a (6) és (7) bekezdést
cseréljék fel

– a (20) és (21) bekezdést cseréljék fel

– a (33) és (34) bekezdést cseréljék fel

A PSE képviselőcsoport visszavonta a 7. módosítását.
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