
ELNÖKÖL: Hans-Gert PÖTTERING

elnök

3. Főemlősök felhasználása tudományos kísérletekben (írásbeli nyilatkozat)

A 40/2007. számú, Jens Holm, Rebecca Harms, John Bowis, Martine Roure és Mojca Drčar Murko által
benyújtott, főemlősök tudományos kísérletekben való felhasználásáról szóló nyilatkozat megkapta a Parla-
ment képviselői többségének aláírását, így azt az Eljárási Szabályzat 116. cikke (4) bekezdésének megfelelően
megküldik a címzetteknek, és az aláírók nevével együtt közzéteszik a 2007. szeptember 25-i ülés jegyző-
könyvében az elfogadott szövegek között.

4. Európai sürgősségi hívószám: 112 (írásbeli nyilatkozat)

A 44/2007 számú, Diana Wallis, Gérard Onesta, Marc Tarabella, Alejo Vidal-Quadras és Dimitrios
Papadimoulis által benyújtott, a 112-es európai sürgősségi hívószámról szóló nyilatkozat megkapta az Euró-
pai Parlament képviselői többségének aláírását, ezért az Eljárási Szabályzat 116. cikke (4) bekezdésének meg-
felelően továbbítják azokat címzettjeikhez, és aláíróik nevének feltüntetésével nyilvánosságra hozzák a 2007.
szeptember 25-i ülésen elfogadott dokumentumok között.

*
* *

Felszólal Monica Frassoni és Marco Cappato, akik az elnök szemére vetik, hogy nyilatkozott az Olaszor-
szágban a katolikus egyházra alkalmazandó adóügyi szabályokkal kapcsolatban (az elnök biztosítja őket,
hogy nyilatkozatai személyes jellegűek voltak, és nem képviselték a Parlament hivatalos álláspontját), és
Antonio Tajani, aki támogatja az elnök érveit.

Felszólal Agnes Schierhuber, jelezve, hogy német nyelvre nincsen tolmácsolás.

5. Szavazások órája

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

5.1. Drogprevenció és felvilágosítás (2007–2013) ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra, amelynek tárgya a Tanács közös álláspontja az „Alapvető jogok és jogérvényesü-
lés” általános program keretében a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó „Drogprevenció és felvilágosí-
tás” egyedi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel
[08698/4/2007 – C6-0258/2007 – 2005/0037(COD)] – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság.
Előadó: Inger Segelström (A6-0308/2007)

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

Viviane Reding (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság kötelezettségvállalásairól.
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