
Egyéb

Patrick Gaubert a PPE-DE képviselőcsoport nevében és Jules Maaten az ALDE képviselőcsoport nevében
szintén aláírta az RC-B6-0133/2008 közös állásfoglalási indítványt.

12. A Horvátországról szóló 2007. évi országjelentés

Jelentés: Hannes SWOBODA (A6-0048/2008)

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

észrevételek

(3) bek. 3 PPE-DE ESz + 303, 266, 9

10 PSE +

bek. eredeti szöveg �

(8) bek. 4 PPE-DE V

bek. eredeti szöveg 1 +

2/ESz - 216, 354, 9

(12) bek. után 22 GUE/NGL -

(13) bek. után 19 UEN -

(14) bek. 11 PSE +

(17) bek. után 20 UEN -

(21) bek. 5 PPE-DE -

12 PSE + szóban módosítva

(22) bek. után 21 UEN -

(25) bek. 9 ALDE -

(26) bek. 6 PPE-DE ESz - 197, 417, 16

13 PSE +

(27) bek. 14 PSE +

(28) bek. 7 PPE-DE -

(31) bek. 15 PSE NSz + szóban módosítva
435, 175, 24

bek. eredeti szöveg �

(32) bek. 16 PSE -

A. preb. előtt 1 PPE-DE +

A. preb. 2 PPE-DE ESz + 337, 282, 12

B. preb. után 8 ALDE +

E. preb. után 17 UEN -

18 UEN -

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 588, 39, 22

C 138 E/44 HU 2008.6.5.Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2008. április 10., csütörtök



Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE: 15. mód., zárószavazás
IND/DEM: zárószavazás

Egyéb

Az előadó javasolja, hogy az eredeti (8) bekezdésből két bekezdés legyen:

1. rész:

(8) üdvözli, hogy Horvátország továbbra is teljes mértékben együttműködik a volt Jugoszláviában
elkövetett háborús bűncselekményeket vizsgáló nemzetközi büntetőtörvényszékkel (ICTY); ugyanakkor
aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az ICTY vukovári háborús bűnökkel kapcsolatos ítéletei negatív
hatással voltak a horvát közvéleményre;

2. rész:

(8a) sürgeti a horvát kormányt, hogy valamennyi politikai párt, a média és a civil társadalom támo-
gatásával, az ICTY horvátországi irodájával közösen tegyen lépéseket az ICTY-nek a jugoszláv konflik-
tusban elkövetett bűnök kezelésében betöltött szerepét illető lakossági támogatás helyreállítására; meg-
jegyzi, hogy e támogatás jelentősen megerősödne, ha az összes érintett ország teljes mértékben
együttműködne az ICTY-vel;

Hannes Swoboda a következő szóbeli módosításokat terjeszti elő:

– a 12. módosításhoz:

(21) üdvözli Horvátország Előcsatlakozási Gazdasági Programját, és megjegyzi, hogy az ország 2008
márciusában tervezte elfogadni a hajóépítő-ipar már régóta esedékes nemzeti átalakítási programját;
emlékezteti a horvát hatóságokat, hogy az e területen elért haladás – amellett, hogy a stabilizációs és
társulási megállapodás követelménye is – döntő fontosságú a csatlakozási tárgyalások szempontjából;
felszólítja a Bizottságot, hogy az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) révén könnyítse meg az átala-
kítási program végrehajtását;

– a 15. módosításhoz:

(31) a Bizottsággal együtt úgy látja, hogy Horvátország fokozott erőfeszítéseinek és az uniós intéz-
mények által biztosított folyamatos támogatásnak köszönhetően 2009-ben le kell záruljanak a csatlako-
zási tárgyalások;

13. A rák elleni küzdelem a kibővített EU-ban

Állásfoglalásra irányuló indítvány: (B6-0132/2008)

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

észrevételek

állásfoglalásra irányuló indítvány B6-0132/2008
(ENVI bizottság)

(2) bek. 7 Verts/ALE ESz + 381, 229, 13

(12) bek. 8 Verts/ALE +

(13) bek. 1 ALDE +

(14) bek. bek. eredeti szöveg kül. +

(16) bek. 9 Verts/ALE ESz + 383, 228, 10

(33) bek. bek. eredeti szöveg kül. -

(34) bek. után 2 ALDE + szóban módosítva

(37) bek. 3 ALDE +
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