
– Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Eoin Ryan, Roberta Angelilli és Ģirts Valdis Kristovskis, az UEN
képviselőcsoport nevében,

– Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Kathalijne Maria Buitenweg, Cem Özdemir és Elly de Groen-
Kouwenhoven, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

– Vittorio Agnoletto, André Brie és Willy Meyer Pleite, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P6_TA(2007)0007)

Felszólalások a szavazásról:

– Marios Matsakis a (2) és (8.)bekezdéshez szóbeli módosításokat terjeszt elő, melyeket elfogadnak;

– Hélène Flautre a (6) és (12) bekezdéshez szóbeli módosításokat terjeszt elő, melyeket elfogadnak.

9.8. A fegyverek kiviteléről szóló hetedik és nyolcadik éves jelentés (szavazás)

Jelentés az Európai Unió fegyverkivitelről szóló magatartási kódexének nyolcadik operatív rendelkezése értel-
mében készített hetedik és nyolcadik éves tanácsi jelentésről (2006/2068(INI)) – Külügyi Bizottság
Előadó: Raül Romeva i Rueda (A6-0439/2006)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0008)

9.9. Európai program a közúti biztonságért – Félidős mérleg (szavazás)

Jelentés a közúti közlekedés biztonságát célzó európai cselekvési programról – Félidős mérleg
(2006/2112(INI)) – Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
Előadó: Ewa Hedkvist Petersen (A6-0449/2006)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0009)

Felszólalások a szavazásról:

– Hannes Swoboda elismerését fejezi ki az előadónak az általa végzett munkáért, akinek megszűnik kép-
viselői tisztsége (az elnök csatlakozik az elmondottakhoz).

9.10. A nők és férfiak közötti egyenlőség integrált megközelítése a bizottságok
munkája keretében(szavazás)

Jelentés a nők és férfiak közötti egyenlőségnek a bizottságok munkája keretében történő integrált megköze-
lítéséről (2005/2149(INI)) – Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Előadó: Anna Záborská (A6-0478/2006)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0010)
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Felszólalások a szavazásról:

– Johannes Blokland az előadó nevében visszavonja a 6. bekezdésre vonatkozó részenkénti szavazásra
irányuló kérelmet egy szóbeli módosítás javára (miután a Parlament jóváhagyta e kérelmet, a szóbeli
módosítást elfogadták).

ELNÖKÖL: Luigi COCILOVO

alelnök

10. 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:

RC-B6-0024/2007 – Az egészségügyi személyzet terhére Líbiában kiszabott halálos ítélet: Dimitar Stoyanov

Georg Jarzembowski-jelentés – A6-0475/2006, Gilles Savary-jelentés – A6-0480/2006 és Dirk Sterckx-jelen-
tés – A6-0479/2006: Gilles Savary

11. Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

A szavazatok helyesbítései és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”,
„Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások
eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő
legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazatok helyesbítéseinek és a szavazási szándékoknak a listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a
Hivatalos Lapban közzéteszik.

– Paolo Costa közli, hogy szavazógépe nem működött a Georg Jarzembowski-jelentés (A6-0475/2006)
35. módosításáról folytatott szavazás alatt;

– Bernard Lehideux és Pedro Guerreiro közlik, hogy nem működött a szavazógépük az Anna Záborská-
jelentéshez – A6-0478/2006 fűzött 10. módosításról folytatott szavazás során;

– Francisca Pleguezuelos Aguilar közli, hogy nem működött a szavazógépe az Anna Záborská-jelentéshez
– A6-0478/2006 fűzött 30/2. módosításról folytatott szavazás során;

– Peter Skinner és Glyn Ford közlik, hogy nem működött a szavazógépük az Anna Záborská-jelentésről –
A6-0478/2006 folytatott szavazás során.

12. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A Parlament a PPE-DE, a PSE és az ALDE képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő kinevezéseket:

– ECON bizottság: Philip Dimitrov Dimitrov

– TRAN bizottság: Eduard Raul Hellvig

– CULT bizottság: Gheorghe Vergil Şerbu

– JURI bizottság: Marusya Ivanova Lyubcheva

– LIBE bizottság: Konstantin Dimitrov, Mladen Petrov Chervenyakov, Adina-Ioana Vălean

– Charlotte Cederschiöld már nem kinevezett tag.
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