
6. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti a Dumanoglu alelnök által vezetett török parlamenti küldöttséget,
amelynek tagjai a hivatalos galérián foglaltak helyet.

7. Szavazások órája

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

7.1. Korlátozó intézkedések egyes elefáncsontparti személyekkel és szervezetek-
kel szemben * (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya: Javaslat tanácsi rendeletre az elefántcsontparti helyzet tekintetében egyes szemé-
lyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről
[COM(2004)0842 — 15518/2004 — C6-0023/2005 — 2004/0286(CNS)] – Állampolgári Jogi, Bel- és
Igazságügyi Bizottság.
Előadó: Jean-Marie Cavada (A6-0042/2005).

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

A BIZOTTSÁG JAVASLATA, MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI HATÁROZATTERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2005)0047)

7.2. Üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen keres-
kedelmi gyakorlatai ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra, amelynek tárgya: A Tanács közös álláspontja a belső piacon az üzleti vállalkozá-
sok fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK
tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint
a …/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi
irányelv elfogadására tekintettel („Irányelv a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról”) [11630/2/2004 —

C6-0190/2004 — 2003/0134(COD)] – Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság.
Előadó: Mercedes Bresso (A6-0027/2005).

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

A TANÁCS KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

Módosítással jóváhagyottnak nyilvánítva (P6_TA(2005)0048)

7.3. Hajók eljuttatása a 2004-es szökőár sújtotta országokba * (szavazás)

Javaslat tanácsi rendeletre a 2792/1999/EK rendeletnek a 2004-es szökőár sújtotta országokba hajók eljutta-
tását szolgáló egyedi fellépés tekintetében történő módosításáról [COM(2005)0036 — C6-0036/2005 —

2005/0005(CNS)] – Halászati Bizottság.

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: I. melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2005)0049)

1.12.2005 HU C304 E/275Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2005. február 24., csütörtök



JOGALKOTÁSI HATÁROZATTERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2005)0049)

Felszólalások a szavazásról:

— Struan Stevenson felkérte a Parlamentet, hogy vesse el a Bizottság javaslatát, tekintettel a Bizottságnak a
Parlament módosító javaslataival kapcsolatosan kifejezett álláspontjaira, és Viviane Reding (Bizottság),
aki kifejti ezt a nézetet.

7.4. Acélipar (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B6-0091/2005, B6-0096/2005 és B6-0119/2005

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: I. melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY RC-B6-0091/2005
(amely a B6-0091/2005, B6-0096/2005 és B6-0119/2005 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:
— Antonio Tajani, Armando Dionisi, Alfredo Antoniozzi és Stefano Zappalà, PPE-DE,
— Nicola Zingaretti, Pasqualina Napoletano, Guido Sacconi és Lilli Gruber, PSE,
— Alfonso Andria, Luigi Cocilovo, Lapo Pistelli, Antonio Di Pietro, Marielle De Sarnez, Vittorio Prodi,

Giulietto Chiesa, Paolo Costa, Anne Laperrouze és Luciana Sbarbati, ALDE,
— Monica Frassoni és Sepp Kusstatscher, Verts/ALE,
— Roberto Musacchio és Umberto Guidoni, GUE/NGL,
— Roberta Angelilli, UEN

Elfogadva (P6_TA(2005)0050)

7.5. Emberi jogok (Genf, 2005. március 14–április 22.) (szavazás)

Állásfoglalási indítvány: B6-0086/2005

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: I. melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2005)0051)

Felszólalások a szavazásról:

— José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, PPE-DE, aki szóbeli módosító javaslatot tesz a 7. módosításhoz,
Richard Howitt, PSE, aki támogatja a szóbeli módosító javaslatot és Hélène Flautre, aki a kérdés további
megvilágítását kéri, amit José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra teljesít.

Mivel a szóbeli módosító javaslattal szemben nem emeltek kifogást, azt elfogadták.

— Richard Howitt megítélése szerint a 15. módosítás elfogadása nem tenné semmissé a 4., a 19. és a 23.
módosításokat, amelyeket betoldásnak kell tekinteni (az elnök egyetért ezzel a megoldással).
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