
7.10. A nemzetközi számviteli normák (IFRS) és a Nemzetközi Számviteli Stan-
dard Testület (IASB) irányítása (szavazás)

Jelentés a nemzetközi beszámolókészítési standardokról (IFRS) és a Nemzetközi Számviteli Standard Testület
(IASB) irányításáról szóló jelentésről [2006/2248(INI)] – Gazdasági és Monetáris Bizottság.
Előadó: Alexander Radwan (A6-0032/2008)

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

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0183)

Felszólalások a szavazásról:

– Sharon Bowles szóbeli módosító javaslatot tesz a 8. bekezdéshez, amelyet nem fogadnak el, mert több
mint 40 képviselő a figyelembe vételével szemben foglal állást.

8. 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:

– 2009. évi politikai stratégia – RC-B6-0144/2008: Christopher Heaton-Harris;

– Jutta Haug-jelentés – A6-0084/2008: Bernard Wojciechowski, Kathy Sinnott;

– Európai Unió–Latin-Amerika és karibi államok csúcstalálkozó – RC-B6-0147/2008: Bernard
Wojciechowski;

– Cristiana Muscardini-jelentés – A6-0104/2008: Zdzisław Zbigniew Podkański, Syed Kamall;

– Anne Ferreira-jelentés – A6-0040/2008: Bernard Wojciechowski, Christofer Fjellner;

– Alexander Radwan-jelentés – A6-0032/2008: Bernard Wojciechowski.

9. 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.

*
* *

Rosa Miguélez Ramos és Carl Schlyter közlik, hogy az RC-B6-0144/2008 közös állásfoglalásra irányuló
indítványra vonatkozó 1. módosításról folytatott szavazás során szavazógépeik nem működtek.

(A 12.55-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)
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ELNÖKÖL: Gérard ONESTA

alelnök

10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

11. A Tanács közös álláspontjainak közlése

Az elnök az Eljárási Szabályzat 57. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a
Tanács következő közös álláspontjait, valamint az indokolásokat, amelyek a Tanácsot a közös álláspontok
elfogadásához vezették, és a Bizottság álláspontját az alábbiakra vonatkozóan:

– A Tanács által 2008. április 18-án elfogadott közös álláspont a Közösségben a légi járatok működteté-
sére vonatkozó közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
(átdolgozott változat) (16160/4/2007 – C6-0176/2008 – 2006/0130(COD)).
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: TRAN

– A Tanács által 2008. április 18-án elfogadott közös álláspont a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházha-
tást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének a légi közlekedésre
történő kiterjesztése céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfoga-
dására tekintettel (05058/3/2008 – C6-0177/2008 – 2006/0304(COD)).
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: ENVI

A döntése meghozatalához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a
holnapi nap, 2008.04.25.

12. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének esetei-
ről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2008.04.22-i jegyzőkönyv, 2. pont.)

12.1. Zimbabwe

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B6-0185/2008, B6-0187/2008, B6-0189/2008, B6-0193/2008 és
B6-0207/2008

Erik Meijer, Geoffrey Van Orden, Bogusław Rogalski, Marios Matsakis és Raül Romeva i Rueda előterjeszti az
állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal Urszula Gacek, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Katrin Saks, a PSE képviselőcsoport nevében,
Janusz Onyszkiewicz, az ALDE képviselőcsoport nevében, Ewa Tomaszewska, az UEN képviselőcsoport
nevében, Koenraad Dillen, független, José Ribeiro e Castro és Bernd Posselt

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint Zita Pleštinská, Tunne Kelam és Zbigniew Zaleski.

Felszólal Androula Vassiliou (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.04.24-i jegyzőkönyv, 13.1. pont.

12.2. Irán: Khadijeh Moghaddam ügye

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B6-0179/2008, B6-0182/2008, B6-0184/2008, B6-0194/2008,
B6-0200/2008 és B6-0206/2008

Paulo Casaca, Erik Meijer, Eija-Riitta Korhola, Ewa Tomaszewska, Marios Matsakis és Raül Romeva i Rueda
előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.
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