
28. A grúziai helyzet

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B6-0481/2007, B6-0482/2007, B6-0485/2007, B6-0487/2007,
B6-0492/2007, B6-0493/2007

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

észrevételek

közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B6-0481/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

(9) bek. bek. eredeti szöveg + szóban módosítva

(11) bek. bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2 -

(14) bek. után 4 PPE-DE, UEN + szóban módosítva

(15) bek. után 3 UEN +

C. preb. 2 UEN -

bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2/ESz - 276, 322, 22

D. preb. bek. eredeti szöveg + szóban módosítva

F. preb. bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2 -

G. preb. bek. eredeti szöveg + szóban módosítva

H. preb. bek. eredeti szöveg + szóban módosítva

J. preb. után - - + szóbeli módosítás

K. preb. 1 Verts/ALE ESz + 423, 195, 14

szavazás: állásfoglalás (egészében) +

képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai

B6-0481/2007 UEN �

B6-0482/2007 ALDE �

B6-0485/2007 PPE-DE �

B6-0487/2007 GUE/NGL �

B6-0492/2007 PSE �

B6-0493/2007 Verts/ALE �

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

Verts/ALE

C. preb.
1. rész: „mivel 2007. november 2-án … toboroztak össze” kivéve., „mintegy 80 000 embert”
2. rész: „mintegy 80 000 embert” és „akik a főváros … bocsátását követelték;”

2008.11.20. HU C 297 E/47Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2007. november 29., csütörtök



(11) bek.
1. rész: „üdvözli a választási … választási bizottságaiba”
2. rész: „valamint a választások … korlátozások felfüggesztését”

F. preb.
1. rész: A teljes szöveg, kivéve: a szó „FSB”
2. rész: ez a szövegrész

Egyéb

Vytautas Landsbergis és Marian-Jean Marinescu a PPE-DE képviselőcsoport nevében ugyancsak aláírta a
közös állásfoglalásra irányuló indítványt.

Hannes Swoboda a következő szóbeli módosítást kérte a J. preambulumbekezdés után:

Ja. mivel Grúzia gazdasági és szociális reformjainak a népesség szélesebb körében hozzá kell járulniuk
az életszínvonal növekedéséhez;

A Verts/ALE képviselőcsoport a következő szóbeli módosításokat terjesztette elő:

– (9) bekezdés:

(9) felhívja a grúz hatóságokat, hogy a nemzetközi normáknak megfelelően biztosítsák a szabad és
tisztességes választásokat; felhívja a kormányt, hogy a grúz politikai rendszerben tartsa tiszteletben
a hatalmi ágak elválasztását, a választási kampány során tartózkodjon az „igazgatási források” fel-
használásától, és valamennyi jelölt számára biztosítsa a véleménynyilvánítás szabadságát; üdvözli,
hogy a grúz hatóságok felhívják a nemzetközi megfigyelőket a választások figyelemmel kísérésére;

– D. preambulumbekezdés:

D. mivel a hat napig tartó ellenzéki tüntetések erőszakos cselekménybe csaptak át, amikor a ren-
dőrségi biztonsági erők a tüntetők feloszlatására túlzott erőket vetettek be, vízágyúkat, gumi-
lövedékeket és könnygázt használva, aminek következtében mintegy ötszáz tüntető, köztük
Szozar Szubari úr, grúz ombudsman is sérüléseket szenvedett,

– G. preambulumbekezdés:

G. mivel 2007. november 7-én este félbeszakították a két ellenzéki tévécsatorna, az Imedi és a
Caucasia sugárzását; mivel a szükségállapot kihirdetését megelőzően biztonsági szolgálatok
maszkot viselő felfegyverzett tagjai minden előzetes értesítés nélkül lerohanták az Imedi televí-
zió és rádió épületeit és az állomás műsorszóró berendezésének egy részét megsemmisítették;
mivel a tbiliszi bíróság felfüggesztette az Imedi műsorszórási engedélyét és befagyasztotta
vagyonát azon az alapon, hogy a 2007. november 7-i események közvetítése felért a kormány
elmozdítását célzó felbujtással; mivel a bíróság értesítését csak egy héttel később kézbesítették
az Imedi igazgatójának; mivel a Grúz Nemzeti Kommunikációs Bizottság (GNCC) a műsorszó-
rásról szóló törvény megsértésére hivatkozva három

– H. preambulumbekezdés:

a magyar szöveget nem érinti
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VytautasLandsbergis a következő szóbeli módosítást terjesztette elő a 4. módosításhoz:

(14a) felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a keleti szomszédsággal kapcsolatban folytassanak
határozottabb uniós politikát, amely nem utasíthatja el az Oroszországgal való együttműködést, hanem
éppen ellenkezőleg, lehetőség szerint fel kell ajánlania azt; mindazonáltal úgy ítéli meg, hogy az EU-nak
határozottabb álláspontot kell elfogadnia a régiót érintő létfontosságú kérdésekben, és jelentősebb sze-
repet kell vállalnia annak dacára, hogy Oroszország jelenleg negatívan viszonyul az EU közös szom-
szédságukban betöltött szerepéhez; hangsúlyozza, hogy végül is az orosz hatóságoktól függ annak belá-
tása, hogy nem annyira az EU-val való geopolitikai rivalizálás, hanem inkább Oroszország egyes
szomszédaival kapcsolatban folytatott sajnálatos politikája csökkenti az orosz befolyást a szomszédság-
ban;

29. Az Európai Unió Alapjogi Chartájának jóváhagyása az Európai Parlament
által

Jelentés: Jo LEINEN (A6-0445/2007)

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

észrevételek

a szöveg egésze 1/jav. IND/DEM NSz - 115, 513, 8

(1) bek. után 2 UEN -

(2) bek. után 3 Verts/ALE NSz + 477, 106, 35

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 534, 85, 21

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

IND/DEM: 1. mód.
Verts/ALE: 3. mód.
ALDE: zárószavazás

30. A rugalmas biztonság közös elve

Jelentés: Ole CHRISTENSEN (A6-0446/2007)

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

észrevételek

(1) bek. előtt 15 Verts/ALE +

16 Verts/ALE -

(1) bek. 32 GUE/NGL NSz - 98, 509, 28

(2) bek. 35 GUE/NGL NSz - 97, 485, 47

26 PSE NSz + 560, 72, 11

(3) bek. 36 GUE/NGL NSz - 134, 486, 4

(5) bek. bek. eredeti szöveg kül. +

(6) bek. után 30 GUE/NGL ESz - 77, 519, 36

27 PSE ESz + 556, 58, 7

(7) bek. 37 GUE/NGL -

17 Verts/ALE -
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