
5.12. Fehér könyv a sportról (szavazás)

Jelentés a sportról szóló Fehér könyvről [2007/2261(INI)] – Kulturális és Oktatási Bizottság.
Előadó: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0198)

6. A Parlament tagjai

Edith Mastenbroek, Jens-Peter Bonde, illetve Adeline Hazan írásban közölték, hogy lemondanak európai
parlamenti képviselői mandátumukról, 2008. április 30-i, 2008. május 9-i, illetve 2008. május 18-i hatály-
lyal.

A Parlament Eljárási Szabályzata 4. cikke (1) bekezdésének megfelelően megállapítja mandátumuk megüre-
sedését, és erről tájékoztatja az érintett tagállamokat.

Az illetékes holland hatóságok bejelentették Jan Cremers kinevezését Edith Mastenbroek helyére, parlamenti
képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2008.04.30.

Az illetékes dán hatóságok bejelentették Hanne Dahl kinevezését Jens-Peter Bonde helyére, parlamenti kép-
viselői minőségben, kinevezésének első napja: 2008.05.09.

Az Eljárási Szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezé-
séig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Jan Cremers et Hanne Dahl elfoglal-
hatják a helyüket a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őket, azzal
a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesznek, amely szerint nem folytatnak az Európai Parlament kép-
viselőjének tisztségével összeférhetetlen tevékenységet.

7. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A Parlament a PSE, UEN és a(z) IND/DEM képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő kinevezéseket:

– CONT bizottság: Ieke van den Burg

– EMPL bizottság: Emine Bozkurt helyére Jan Cremers

– LIBE bizottság: Emine Bozkurt

– AFCO bizottság: Hanne Dahl

– Az Euromediterrán Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Cristiana Muscardini

– A Svájccal, Izlanddal és Norvégiával fenntartott kapcsolatokért felelős, valamint az Európai Gazdasági
Térség (EGT) parlamenti vegyes bizottságába delegált küldöttség: Hanne Dahl

– Az Izraellel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Jan Cremers.

8. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.
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ELNÖKÖL: Luisa MORGANTINI

alelnök

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:

– Ioannis Gklavakis-jelentés – A6-0166/2008: Katerina Batzeli

– Transzatlanti Gazdasági Tanács – RC-B6-0209/2008: Syed Kamall

– Marco Cappato-jelentés – A6-0153/2008: Milan Horáček, Tunne Kelam, Dimitar Stoyanov

– Véronique De Keyser és José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra-jelentés – A6-0138/2008: Martin
Callanan

– Glyn Ford és Vincenzo Aita-jelentés – A6-0151/2008: Syed Kamall

– Ingo Friedrich-jelentés – A6-0105/2008: Carlo Fatuzzo, Christopher Heaton-Harris, Daniel Hannan,
Othmar Karas

– Manolis Mavrommatis-jelentés – A6-0149/2008: Czesław Adam Siekierski, Christopher Heaton-Harris,
Ewa Tomaszewska, Christopher Beazley, Hannu Takkula, Othmar Karas.

10. 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 „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.

*
* *

Karl-Heinz Florenz közli, hogy a mai ülésen jelen volt, de nem vett részt a szavazásokon.

11. Egyes okiratokra vonatkozó határozatok

Bizottságok felkérése

IMCO bizottság

– Átdolgozott javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a tiszta és energiatakarékos közúti
járművek használatának előmozdításáról (COM(2007)0817 – C6-0008/2008 – 2005/0283(COD))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: ENVI

véleménynyilvánító: ITRE, TRAN, IMCO
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