
7.7. A nem kötelező erejű jogi eszközök (ún. soft law) alkalmazásának jogi és
intézményi következményei (szavazás)

Jelentés a nem kötelező erejű jogi eszközök (ún. soft law) alkalmazásának jogi és intézményi következmé-
nyeiről [2007/2028(INI)] – Jogi Bizottság
Előadó: Manuel Medina Ortega (A6-0259/2007)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0366)

7.8. Az egységes piac felülvizsgálata: az akadályok és elégtelenségek kiküszöbö-
lése jobb végrehajtás és alkalmazás révén (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az egységes piac felülvizsgálata: az akadályok és elégtelenségek kiküszöbölése jobb
végrehajtás és alkalmazás révén [2007/2024(INI)] – Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
Előadó: Jacques Toubon (A6-0295/2007)

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

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0367)

*
* *

Felszólal Monica Frassoni, aki kéri, hogy a jövőben az ülések ütemezésének megállapításakor vegyék tekin-
tetbe, hogy a szeptemberi első ülés egybeesik az iskolakezdéssel, amit nemkívánatosnak tart, és Thomas
Wise a szavazások órájáról.

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:

– Természeti katasztrófák – RC-B6-0323/2007: Hubert Pirker, Agnes Schierhuber, Andreas Mölzer, Glyn
Ford, Linda McAvan, Nirj Deva

– Lévai Katalin-jelentés – A6-0273/2007: Miroslav Mikolášik, Zita Pleštinská

– Jacques Toubon-jelentés – A6-0295/2007: Czesław Adam Siekierski, Avril Doyle

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.
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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.

*
* *

Bogusław Liberadzki közli, hogy nem működött a szavazógépe a Jacques Toubon-jelentésről –

A6-0295/2007 folytatott szavazás során.

ELNÖKÖL: Hans-Gert PÖTTERING

elnök

10. Ünnepélyes ülés – Portugália

A Parlament 12.00 óra és 12.30 óra között Anibal António Cavaco Silva, a Portugál Köztársaság elnöke
látogatásának alkalmából ünnepi ülést tart.

(A 12.35-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Hans-Gert PÖTTERING

elnök

11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Bernadette Bourzai közli, hogy jelen volt, a neve ennek ellenére nem szerepel a jelenléti íven.

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

12. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A Parlament a PSE képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő kinevezéseket:

– AGRI bizottság: Giovanna Corda

– A Délkelet-Ázsia országaival és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) tagállamaival fenn-
tartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Giovanna Corda

13. A Tanács ismerteti az általános költségvetési tervezetet – 2008-as
pénzügyi év

A Tanács ismerteti a 2008-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés tervezetét.

Emanuel Santos (a Tanács soros elnöke) ismerteti a tervezetet.

Felszólal Kyösti Virrankoski (a 2008-as általános költségvetés előadója), Ville Itälä (előadó), Reimer Böge
(a BUDG bizottság elnöke) és Dalia Grybauskaitė (a Bizottság tagja).

A napirendi pontot lezárják.
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