
ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0170)

4.8. A 10. Európai Fejlesztési Alap programjának végrehajtása (az Eljárási Szabály-
zat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a 10. Európai Fejlesztési Alap programjának végrehajtásáról [2007/2138(INI)] – Fejlesztési Bizottság.
Előadó: Marie-Arlette Carlotti (A6-0042/2008)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0171)

4.9. A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2007. évi országjelentés
(szavazás)

Jelentés a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság által elért eredményekről szóló 2007. évi országjelentésről
[2007/2268(INI)] – Külügyi Bizottság.
Előadó: Erik Meijer (A6-0059/2008)

A vita lefolytatásának időpontja: 2008.04.09. (2008.04.09-i jegyzőkönyv, 19. pont).

A jelentésre vonatkozó szavazást 2008.04.10-re tették (2008.04.10-i jegyzőkönyv, 9.13. pont), az Eljárási
Szabályzat 170. cikkének (4) bekezdésével összhangban.

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0172)

Felszólalások a szavazásról:

– Erik Meijer (előadó), arról a szóbeli módosító javaslatról, amelyet Vytautas Landsbergis tett.

– Vytautas Landsbergis szóbeli módosító javaslatot tesz a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság elnevezé-
sére vonatkozóan, az állásfoglalásra irányuló indítvány teljes szövegében.

Mivel több, mint 40 képviselő foglal állást a szóbeli módosító javaslat figyelembe vételével szemben, azt
nem fogadják el.

4.10. A kínai politika és hatásai Afrikára (szavazás)

Jelentés a kínai politikáról és hatásairól Afrikára [2007/2255(INI)] – Fejlesztési Bizottság.
Előadó: Ana Maria Gomes (A6-0080/2008)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0173)

Felszólalások a szavazásról:

– Ana Maria Gomes (előadó) szóbeli módosító javaslatot tesz az (5) bekezdéshez, amelyet elfogadnak.
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ELNÖKÖL: Hans-Gert PÖTTERING

elnök

5. Ünnepi ülés – Szlovénia

A Parlament Danilo Türk, a Szlovén Köztársaság elnökének látogatása alkalmából 12.00 óra és 12.30 óra
között ünnepi ülést tart.

ELNÖKÖL: Luigi COCILOVO

alelnök

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:

– Barsi-Pataky Etelka-jelentés – A6-0144/2008: Zuzana Roithová, Christopher Heaton-Harris, Syed
Kamall, Roger Helmer és Daniel Hannan.

– Erik Meijer-jelentés- A6-0059/2008: Duka-Zólyomi Árpád, Hegyi Gyula és Bernd Posselt.

– Ana Maria Gomes-jelentés – A6-0080/2008: Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski és Syed
Kamall.

7. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résul-
tats 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 szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos
Lapban közzéteszik.

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

ELNÖKÖL: Alejo VIDAL-QUADRAS

alelnök

8. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

*
* *

Bernadette Bourzai, Françoise Castex és Richard Corbett közlik, hogy jelen voltak a 2008.04.21-i ülésen, a
nevük ennek ellenére nem szerepel a jelenléti íven.
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