
Felszólal Nigel Farage, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, aki az Eljárási Szabályzat 170. cikkének
(4) bekezdésére hivatkozva kéri a szavazás következő ülésre való halasztását.

Felszólal Martin Schulz, a PSE képviselőcsoport nevében, erről a kérelemről, Daniel Hannan és Joseph Daul,
a PPE-DE képviselőcsoport nevében, az utóbbi elítéli Daniel Hannan nézeteit, és kijelenti, hogy javasolni
fogja a PPE-DE képviselőcsoportból való kizárását.

A Parlament elutasítja Nigel Farage kérelmét.

Az értelmezést jóváhagyják (P6_TA(2008)0024).

8.2. A személyek külső határokon történő ellenőrzésének egyszerűsített rend-
szere ***I (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács határozatára a személyek külső határo-
kon történő, egyes dokumentumoknak Bulgária, a Cseh Köztársaság, Ciprus, Lettország, Magyarország,
Málta, Lengyelország, Románia, Szlovénia és Szlovákia által a területükön történő átutazás céljából kiadott
nemzeti vízumaikkal egyenértékűként való egyoldalú elismerésén alapuló ellenőrzése egyszerűsített rendsze-
rének bevezetéséről [COM(2007)0508 – C6-0279/2007 – 2007/0185(COD)] – Állampolgári Jogi, Bel- és
Igazságügyi Bizottság.
Előadó: Michael Cashman (A6-0511/2007)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA, MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0025)

8.3. A személyek külső határokon történő ellenőrzésének egyszerűsített rend-
szere (Svájc és Liechtenstein) ***I (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács határozatára a személyek külső határo-
kon történő, egyes dokumentumoknak Bulgária, a Cseh Köztársaság, Ciprus, Lettország, Magyarország,
Málta, Lengyelország, Románia, Szlovénia és Szlovákia által a területükön történő átutazás céljából kiadott
nemzeti vízumaikkal egyenértékűként való egyoldalú elismerésén alapuló ellenőrzése egyszerűsített rendsze-
rének bevezetéséről szóló 896/2006/EK határozat módosításáról [COM(2007)0508 – C6-0280/2007 –

2007/0186(COD)] – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság.
Előadó: Panayiotis Demetriou (A6-0509/2007)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA, MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0026)
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