
Felszólal Vladimír Špidla, Manolis Mavrommatis és Martin Schulz, aki panaszt emel a vita végén az üléste-
remben eluralkodó hangzavar miatt, majd a PSE képviselőcsoport nevében kéri, hogy az Elnökség gondos-
kodjon a szavazás előtti öt perces szünet tiszteletben tartásáról.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.05.08-i jegyzőkönyv, 5.12. pont.

ELNÖKÖL: Martine ROURE

alelnök

*
* *

Az elnök asszony üdvözli, hogy a litván parlament ratifikálta a Lisszaboni Szerződést.

*
* *

Felszólal Jens-Peter Bonde, abból az alkalomból, hogy most utoljára vesz részt a Szavazások óráján.

5. Szavazások órája

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

A név szerinti szavazások eredményei, a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak
rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.

5.1. Az EK és a Seychelle Köztársaság közötti megállapodásban előírt halászati
lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás módosítása * (az Eljárási Szabályzat
131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács rendeletére az Európai Közösség és a Seychelle Köztársaság
közötti megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás 2005. január 18-tól 2011.
január 17-ig terjedő időtartamra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyv módosításáról szóló, levélváltás
formájában létrejött megállapodás megkötéséről [COM(2007)0664 – C6-0430/2007 – 2007/0232(CNS)] –
Halászati Bizottság.
Előadó: Josu Ortuondo Larrea (A6-0085/2008)

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

A BIZOTTSÁG JAVASLATA, MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0187)

5.2. A Madeirán előállított sörre vonatkozó jövedékiadó-mérték * (az Eljárási Sza-
bályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a Tanács határozatára irányuló javaslatról a Portugália számára a Madeira autonóm régióban előállí-
tott sör tekintetében kedvezményes jövedékiadó-mérték alkalmazásának engedélyezéséről [COM(2007)0772
– C6-0012/2008 – 2007/0273(CNS)] – Regionális Fejlesztési Bizottság.
Előadó: Sérgio Marques (A6-0146/2008)

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

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0188)
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