
5. A fogyatékkal élő nők helyzete az Európai Unióban (vita)

Jelentés, amelynek tárgya a fogyatékkal élő nők helyzete az Európai Unióban [2006/2277(INI)] – Nőjogi és
Esélyegyenlőségi Bizottság;
Előadó: Esther Herranz García (A6-0075/2007)

Esther Herranz García előterjeszti a jelentést.

Felszólal Joaquín Almunia (a Bizottság tagja).

Felszólal Anna Záborská, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Lissy Gröner, a PSE képviselőcsoport nevében,
Eva-Britt Svensson, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Urszula Krupa, az IND/DEM képviselőcsoport
nevében, Lydia Schenardi, az ITS képviselőcsoport nevében, Hiltrud Breyer, a Verts/ALE képviselőcsoport
nevében, Amalia Sartori, Ilda Figueiredo, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Piia-Noora Kauppi és Silvia-
Adriana Ţicău.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.04.26-i jegyzőkönyv, 8.4. pont.

6. A Tanács közös álláspontjainak közlése

Az elnök az Eljárási Szabályzat 57. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a
Tanács következő közös álláspontját, valamint az indokolást, amely a Tanácsot a közös álláspont elfogadá-
sához vezette, és a Bizottság álláspontját, az alábbiakra vonatkozóan:

– A Tanács 2007. április 19-i közös álláspontja a 76/769/EGK tanácsi irányelvnek a bizonyos higanytar-
talmú mérőeszközök forgalomba hozatalát érintő korlátozások tekintetében történő módosításáról
szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (05665/1/2007 – C6-0114/2007
– 2006/0018(COD))

A következő bizottsághoz utalva: illetékes: ENVI

A döntése meghozatalához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a
holnapi nap, 2007.04.27.

(Az ülést 11.20-kor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 12.05-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Hans-Gert PÖTTERING

elnök

7. Az elnökség közleményei

Az elnök jelzi, hogy az Elnökök Értekezlete a ma reggeli ülésén túlnyomó többséggel egyetértett az Elnökség
által tegnap este, Bronisław Geremek európai parlamenti képviselői mandátumától való megfosztása tárgyá-
ban kiadott sajtóközleménnyel, amelynek szövege a következő:

Az Európai Parlament mindeddig nem kapott semmilyen hivatalos értesítést a lengyel hatóságoktól
Bronisław Geremek mandátumával kapcsolatban. Bronisław Geremek rendkívül megbecsült politikai
személyiség, aki mindig a demokrácia elkötelezett védelmezője volt országában és Európa egyesítési
folyamatában egyaránt. Meg fogunk vizsgálni minden jogi lehetőséget, amely lehetővé teheti munkája
folytatását. A rendelkezésünkre álló információk szerint a lengyel alkotmánybíróság jelenleg vizsgálja
azt a törvényt, amelynek alapján Bronisław Geremeket megfosztották képviselői mandátumától. A bíró-
ság ítélethozatala az elkövetkező hetekben várható.

Megbíztam a Parlament Jogi Szolgálatát, hogy vizsgálja meg a pontos jogi tényállást. A kérdést az
Elnökök Értekezletének holnapi ülésén is megvitatják.

2008.3.20. HU C 74 E/683Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2007. április 26., csütörtök



Az elnök hozzáfűzi, hogy az Elnökök Értekezlete rokonszenvét és szolidaritását fejezi ki Bronisław Geremek
számára.

8. Szavazások órája

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

8.1. Az egészségvédelemre és a munkabiztonságra vonatkozó irányelvek gyakor-
lati megvalósítására vonatkozó jelentések egyszerűsítése és ésszerűsítése ***I
(az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a gyakorlati megvalósításra
vonatkozó jelentések egyszerűsítése és ésszerűsítése érdekében a 89/391/EGK tanácsi irányelv, az abban
említett egyedi irányelvek, valamint a 83/477/EGK, 91/383/EGK, 92/29/EGK és 94/33/EK tanácsi irányelv
módosításáról [COM(2006)0390 – C6-0242/2006 – 2006/0127(COD)] – Foglalkoztatási és Szociális
Bizottság;
Előadó: Ilda Figueiredo (A6-0059/2007)

(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)0157)

8.2. Az Azori-szigetekről, Madeiráról, a Kanári-szigetekről, valamint Franciaor-
szág Francia Guyana és Réunion tengerentúli területeiről származó egyes
halászati termékek forgalomba hozatalakor felmerülő többletköltségek ellen-
tételezésére vonatkozó rendszer 2007-től 2013-ig terjedő időszakra történő
bevezetése * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács rendeletére az Azori-szigetekről, Madeiráról, a Kanári-szigetekről,
valamint Franciaország Francia Guyana és Réunion tengerentúli területeiről származó egyes halászati ter-
mékek forgalomba hozatalakor felmerülő többletköltségek ellentételezésére vonatkozó rendszer 2007-től
2013-ig terjedő időszakra történő bevezetéséről [COM(2006)0740 – C6-0505/2006 – 2006/0247(CNS)] –
Halászati Bizottság;
Előadó: Duarte Freitas (A6-0083/2007)

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

A BIZOTTSÁG JAVASLATA, MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0158)

8.3. A közös halászati politika alapján történő regionális tanácsadó testületek fel-
állításáról szóló 2004/585/EK határozat módosítása* (az Eljárási Szabályzat
131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács határozatára a közös halászati politika alapján történő regionális
tanácsadó testületek felállításáról szóló 2004/585/EK határozat módosításáról [COM(2006)0732 –

C6-0051/2007 – 2006/0240(CNS)] – Halászati Bizottság;
Előadó: Elspeth Attwooll (A6-0078/2007)

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

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0159)
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