
9. 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:

– Ilda Figueiredo-jelentés – A6-0059/2007: Andreas Mölzer

– Esther Herranz García-jelentés – A6-0075/2007: Zita Pleštinská

– Gérard Deprez-jelentés – A6-0135/2007: Koenraad Dillen, Philip Claeys és Andreas Mölzer

– Homofóbia Európában – RC-B6-0167/2007: Eija-Riitta Korhola, Koenraad Dillen, Albert Deß és Manf-
red Weber

10. 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
eredményei” 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.

Arlene McCarthy jelzi, hogy technikai természetű okok miatt nem tudott szavazni az állásfoglalásról (együt-
tes szavazás) RC-B6-0167/2007 (Homofóbia Európában).

(A 12.50-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Diana WALLIS

alelnök

11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

12. Napirend

Az Elnökök Értekezlete a ma reggeli ülésén úgy határozott, hogy a következő módosításokat javasolja a
2007. május 9–10-i ülés napirendjében:

– A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: EU–Oroszország csúcstalálkozó

A módosítások és a közös állásfoglalásra irányuló indítvány benyújtásának határideje: 2007. május.8.,
kedd, 10 óra.

– Lissy Gröner ajánlását második olvasatra (A6-0147/2007) a Daphné III: „Az erőszak elleni harc” külön-
leges programjára vonatkozóan – amelynek tárgyában a szavazást május 10-ére, csütörtökre tervezték –

a 2007. májusi strasbourgi ülés napirendjére tűzik, vitával.

– A klímaváltozással foglalkozó ideiglenes bizottság összetétele:
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Az Elnökök Értekezlete által javasolt kinevezéseket a 2007. május 9-i, szerdai ülés elején hirdetik majd ki.

A módosítások benyújtásának határideje: 2007. május 9., szerda, 18 óra.

Szavazás: 2007. május 10., csütörtök

A Parlament jóváhagyja a változtatásokat.

13. Zimbabwe (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Zimbabwe

Günter Nooke (a Tanács soros elnöke) és Joaquín Almunia (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Geoffrey Van Orden, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Margrietus van den Berg, a PSE képvise-
lőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, az UEN képviselőcsoport nevében, Athanasios Pafilis, a GUE/NGL
képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, Michael Gahler, Ana
Maria Gomes, James Nicholson és Józef Pinior.

A vita lezárását követően az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra
irányuló indítványok:

– Geoffrey Van Orden, Nirj Deva és Michael Gahler, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, a zimbabwei
helyzetről (B6-0162/2007);

– Gabriele Zimmer és Vittorio Agnoletto, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a zimbabwei helyzetről
(B6-0163/2007);

– Marek Aleksander Czarnecki és Eoin Ryan, az UEN képviselőcsoport nevében, a zimbabwei helyzetről
(B6-0165/2007);

– Margrietus van den Berg és Glenys Kinnock, a PSE képviselőcsoport nevében, a zimbabwei helyzetről
(B6-0166/2007);

– Marie-Hélène Aubert és Frithjof Schmidt, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Zimbabwéről
(B6-0169/2007);

– Thierry Cornillet, Marios Matsakis, Johan Van Hecke és Fiona Hall, az ALDE képviselőcsoport nevében,
a zimbabwei helyzetről (B6-0188/2007).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.04.26-i jegyzőkönyv, 15.4. pont.

14. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről
(vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2007.04.24-i jegyzőkönyv, 2. pont.)

14.1. A nemrég történt oroszországi tüntetések leverése

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B6-0172/2007, B6-0175/2007, B6-0178/2007, B6-0179/2007,
B6-0182/2007 és B6-0186/2007

Danutė Budreikaitė, Michał Tomasz Kamiński, Milan Horáček, Tunne Kelam, Erik Meijer és Panagiotis
Beglitis előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.
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