
ELNÖKSÉG: Antonios TRAKATELLIS

Alelnök

9. Szavazások órája

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

9.1. A pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó bizottságok új szerkezeti felépítés
szerinti megszervezése ***I

Miként tegnap azt bejelentették (2005.03.07-i jegyzőkönyv 4. pont), az elnök helyesbítést kapott kézhez a
Tanácstól a 73/239/EGK, 85/611/EGK, 91/675/EGK, 92/49/EGK, és a 93/6/EGK tanácsi irányelvnek, vala-
mint a 94/19/EK, 98/78/EK, 2000/12/EK, 2001/34/EK, 2002/83/EK és a 2002/87/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek a pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó bizottságok új szervezeti felépítésének létreho-
zása érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (6429/1/2005 —

C6-0051/2005 — 2003/0263(COD)).

A Gazdasági és Monetáris Bizottság elnöke mai keltezésű levelében közölte, hogy a bizottság a helyesbítés
elfogadása mellett határozott.

Felszólal: Pervenche Berès, az ECON bizottság elnöke.

A Parlament elfogadja a helyesbítést (P6_TA(2005)0060).

A szóban forgó aktust tehát holnap a Parlament, valamint a Tanács elnöke aláírja.

9.2. Földgázszállító-hálózatokhoz való hozzáférés ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra, amelynek tárgya a Tanács közös álláspontja a földgázszállító-hálózatokhoz való
hozzáférés feltételeiről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (11652/2/2004
— C6-0188/2004 — 2003/0302(COD)) – Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság.
Előadó: Esko Seppänen (A6-0012/2005)

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

A TANÁCS KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

Módosítással jóváhagyottnak nyilvánítva (P6_TA(2005)0061)

9.3. A Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és család-
tagjaikra alkalmazandó szociális biztonsági rendszerek ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra, amelynek tárgya a Tanács közös álláspontja a szociális biztonsági rendszereknek
a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról
szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet és az 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meg-
állapításáról szóló 574/72/EGK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet
elfogadására tekintettel (12062/3/2004 — C6-0189/2004 — 2003/0184(COD)) – Foglalkoztatási és
Szociális Bizottság.
Előadó: Proinsias De Rossa (A6-0003/2005)

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

A TANÁCS KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P6_TA(2005)0062)
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