
Felszólal ezen álláspontot támogatva Martin Schulz, a PSE képviselőcsoport nevében, Daniel Cohn-Bendit, a
Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Francis Wurtz, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Giuseppe
Gargani (a JURI bizottság elnöke) és Joseph Daul, a PPE-DE képviselőcsoport nevében.

Az elnök közli, hogy a Parlament a jelen pillanatig nem kapott az illetékes lengyel hatóságok részéről
semmilyen hivatalos értesítést Bronisław Geremek képviselői mandátumának megszüntetésére vonatkozóan,
és mind az Elnökök Értekezlete, mind pedig a JURI bizottság megvizsgálja majd ezt a kérdést, szem előtt
tartva a Parlament függetlenségének megóvását.

5. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegy-
zőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

5.1. A nemzeti számlákkal kapcsolatos adatszolgáltatás ***I (az Eljárási Szabályzat
131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére a 2223/96/EK tanácsi rende-
letnek a nemzeti számlákkal kapcsolatos adatszolgáltatás tekintetében történő módosításáról
[COM(2005)0653 – C6-0438/2005 – 2005/0253(COD)] – Gazdasági és Monetáris Bizottság;
Előadó: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0122/2007)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA, MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0138)

5.2. Többoldalú megállapodás a közös európai légtér létrehozásáról * (az Eljárási
Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács határozatára az Albán Köztársaság, a Bolgár Köztársaság, Bosznia-
Hercegovina, az Egyesült Nemzetek Ideiglenes Koszovói Közigazgatási Missziója, az Európai Közösség, a
Horvát Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, a Norvég Királyság,
Románia és Szerbia és Montenegró között európai közös légtér létrehozásáról szóló többoldalú megállapo-
dás megkötéséről [COM(2006)0113 – C6-0218/2006 – 2006/0036(CNS)] – Közlekedési és Idegenforgalmi
Bizottság;
Előadó: Eva Lichtenberger (A6-0060/2007)

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

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0139)

6. Egy képviselő mandátuma (folytatás)

Az elnök rövid időre megszakítja a szavazások óráját, és megadja a szót azon képviselőcsoport-elnököknek,
akiknek nem volt alkalmuk felszólalni Bronisław Geremek mandátumának kérdésében.

Felszólal Brian Crowley, az UEN képviselőcsoport nevében, és Bruno Gollnisch, az ITS képviselőcsoport
nevében.
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