
6. 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:

– Jörg Leichtfried-jelentés – A6-0023/2007: Hubert Pirker

– Joel Hasse Ferreira-jelentés – A6-0057/2007: Zita Pleštinská és Andreas Mölzer

– Légiközlekedési megállapodás megkötése egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, és másrészről az
Amerikai Egyesült Államok között (B6-0077/2007): Robert Evans

– Atomsorompó és nukleáris leszerelés (RC B6-0078/2007): Hubert Pirker

7. 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.

Szavazások 2007. március 13-án:

– Luisa Morgantini és Małgorzata Handzlik közlik, hogy nem vettek részt a két Parish-jelentésről folytatott
szavazáson (A6-0038/2007 és A6-0051/2007),

– Catherine Stihler és Werner Langen jelzik, hogy nem működött a szavazógépük a két Parish-jelentésről
folytatott szavazás alatt (A6-0038/2007 és A6-0051/2007),

– Evgeni Kirilov jelzi, hogy részt vett a szavazásokon, de a neve nem szerepel a név szerinti szavazásokra
vonatkozó mellékletben.

(A 13.10-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)
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8. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

9. Az euromediterrán kapcsolatok – Az euromediterrán szabadkereskedelmi
övezet létrehozása (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Euromediterrán Parlamenti Közgyűlés Értekezlete (Tunézia)

Jelentés, amelynek tárgya az euromediterrán szabadkereskedelmi övezet létrehozása (2006/2173(INI)) –

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
Előadó: Kader Arif (A6-0468/2006)

Gernot Erler (a Tanács soros elnöke) és Peter Mandelson (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Kader Arif előterjeszti a jelentést.
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