
ELNÖKSÉG: Josep BORRELL FONTELLES

Elnök

4. Szavazások órája

A szavazás eredményei részletesen (módosító indítványok, külön és részenkénti szavazatok stb.) a jegyző-
könyvhöz csatolt I. számú mellékletben találhatók.

4.1. Gépjármű-felelősségbiztosítás ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra, amelynek tárgya a Tanács közös álláspontja a 72/166/EGK, 84/5/EGK,
88/357/EGK és 90/232/EGK tanácsi irányelv, valamint a gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2000/26/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadá-
sára vonatkozóan [16182/2/2003 — C6-0112/2004 — 2002/0124(COD)] – Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi
Bizottság.
Előadó: Manuel Medina Ortega (A6-0073/2004)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: I. melléklet, 1. pont)

A TANÁCS KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

Módosítással jóváhagyottnak nyilvánítva (P6_TA(2005)0003)

A Bizottság által benyújtott nyilatkozatok:

Utánfutók

„A Bizottság kész megvizsgálni az utánfutókkal kapcsolatos sajátos problémákat azon jelentés összefüggés-
rendszerében, amelyet az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz kell benyújtania, a gépjármű-felelősségbizto-
sításról szóló negyedik irányelv 6. cikke értelmében (EK/2000/26), 2005. július 20-a előtt.”

Jogi szolgálatok igénybe vételének biztosítása

„A Bizottság véleménye szerint a fogyasztók javát szolgálná, ha megnövelnék az Európai Unióban elszenve-
dett közúti balesetek következtében szükséges és megfelelő jogi szolgáltatások költségeit fedező biztosítás
nyújtotta lehetőségeket. A Bizottság meg fogja vizsgálni, hogy a jelenlegi önkéntes biztosítási szerződések
kiterjednek-e a jogi szolgáltatások igénybe vételével kapcsolatos költségek fedezésére, valamint azt, hogy
milyen hatással vannak az ilyen biztosítói kockázatvállalások a tagállamokban a biztosított személyek által
fizetett biztosítási díjak mértékére, és erről a lehető legrövidebb időn belül jelentést készít az Európai Parla-
ment és a Tanács számára.”

4.2. Európai alkotmány (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az európai alkotmányt létrehozó szerződés [2004/2129(INI)] – Alkotmányügyi
Bizottság.
Társelőadó: Richard Corbett és Íñigo Méndez de Vigo (A6-0070/2004)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: I. melléklet, 2. pont)

Mivel több képviselő szöveges táblákat és plakátokat helyezett ki, az elnök megkéri őket azok eltávolítására,
amit megtesznek.
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ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2005)0004)

Mivel egyes képviselők azután is szöveges táblákat és plakátokat helyeztek ki, miután az elnök megkérte
őket azok eltávolítására, az elnök utasítja a teremőröket, hogy kobozzák el a nevezett táblákat és plakátokat.

Felszólal: Jean-Claude Juncker (a Tanács soros elnöke), aki elégedettségének ad hangot a Parlament szavazá-
sával kapcsolatban.

ELNÖKSÉG: Gérard ONESTA

Alelnök

5. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az Eljárási Szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében
az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Ajánlás második olvasatra – Medina Ortega A6-0073/2004

— Carlo Fatuzzo

Jelentés – Corbett/Méndez de Vigo A6-0070/2004

— Carlo Fatuzzo, Frank Vanhecke, Gilles Savary, Eija-Riitta Korhola, Philip Claeys, Tobias Pflüger,
Christoph Konrad, Albert Deß

*
* *

Felszólal: Gerard Batten, aki az egyik rendezvény során történt sajnálatos esetről beszámolva kéri vizsgálat
megindítását (az elnök azt válaszolja, hogy a kérést továbbítani fogja az illetékes szervekhez).

6. A szavazatok helyesbítései

A következő képviselők nyilatkoztak szavazatuk alábbiak szerinti helyesbítéséről:

Richard Corbett és Íñigo Méndez de Vigo jelentés (A6-0070/2004)

— 20. módosítás
ellene: Edite Estrela

— (2) bekezdés k) pont
mellette: Edith Mastenbroek

— 11. módosítás
ellene: Edith Mastenbroek, Jean Lambert

— (3) bekezdés a) pont
mellette: Edith Mastenbroek

— (3) bekezdés b) pont
mellette: Edith Mastenbroek
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