
5.6. Zöld könyv a fogyasztóvédelmi vívmányok felülvizsgálatáról (szavazás)

Jelentés a fogyasztóvédelmi vívmányok felülvizsgálatáról szóló zöld könyvről [2007/2010(INI)] – Belső Piaci
és Fogyasztóvédelmi Bizottság.
Előadó: Béatrice Patrie (A6-0281/2007)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0383)

6. 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:

– Elena Valenciano Martínez-Orozco-jelentés – A6-0302/2007 Koenraad Dillen, Frank Vanhecke

– Béatrice Patrie-jelentés – A6-0281/2007 Zuzana Roithová

7. 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.

*
* *

Marcin Libicki, Elisabeth Schroedter, Andreas Schwab és Rainer Wieland közlik, hogy a Béatrice Patrie-jelen-
tésről A6-0281/2007 tartott szavazás során a szavazógépük nem működött.

(A 12.25-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Gérard ONESTA

alelnök

8. 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 2007. június 25-én elfogadott közös álláspont a környezeti levegő minőségéről és a
Tiszta levegőt Európának elnevezésű programról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása
céljából (16477/1/2006 – C6-0260/2007 – 2005/0183(COD))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: ENVI
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– A Tanács által 2007. július 23-án elfogadott közös álláspont a tengeri környezetvédelmi politika terüle-
tén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv
(A tengervédelmi stratégiáról szóló irányelv) elfogadása céljából (09388/2/2007 – C6-0261/2007 –

2005/0211(COD))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: ENVI

– A Tanács által 2007. július 23-án elfogadott közös álláspont a papírmentes vám és kereskedelmi kör-
nyezetről szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel (08520/4/2007 –

C6-0267/2007 – 2005/0247(COD))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: IMCO

A döntése meghozatalához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a
holnapi nap, 2007.09.07.

9. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

10. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről
(vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2007.09.04-i jegyzőkönyv, 2. pont.)

10.1. Burma

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0330/2007, B6-0331/2007, B6-0337/2007, B6-0339/2007,
B6-0343/2007 és B6-0347/2007

Laima Liucija Andrikienė, Paulo Casaca, Marios Matsakis, Marcin Libicki és Sepp Kusstatscher előterjeszti az
állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal Colm Burke, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Glyn Ford, a PSE képviselőcsoport nevében,
Urszula Krupa, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, Filip Kaczmarek, Karin Scheele, Kathy Sinnott és
Viviane Reding (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.09.06-i jegyzőkönyv, 11.1. pont.

10.2. Banglades

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0333/2007, B6-0335/2007, B6-0338/2007, B6-0341/2007,
B6-0344/2007 és B6-0346/2007

Robert Evans, Marios Matsakis, Charles Tannock, Marcin Libicki és Carl Schlyter előterjeszti az állásfoglalásra
irányuló indítványokat.

Felszólal Bogusław Sonik, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, a PSE
képviselőcsoport nevében, Koenraad Dillen, az ITS képviselőcsoport nevében, Marianne Mikko és Viviane
Reding (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.09.06-i jegyzőkönyv, 11.2. pont.
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