
Felszólal Benita Ferrero-Waldner.

A vita lezárását követően az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra
irányuló indítványok:

– Cristiana Muscardini, Salvatore Tatarella, Jan Tadeusz Masiel, Ryszard Czarnecki és Adam Bielan, az UEN
képviselőcsoport nevében, a mediterrán unióról (B6-0281/2008)

– Philippe Morillon, Thierry Cornillet, Nicholson of Winterbourne és Marielle De Sarnez, az ALDE képvi-
selőcsoport nevében, a barcelonai folyamat: Unió a mediterrán térségért kezdeményezésről
(B6-0285/2008)

– Pasqualina Napoletano, Carlos Carnero González és Véronique De Keyser, a PSE képviselőcsoport nevé-
ben, a barcelonai folyamat: Unió a mediterrán térségért kezdeményezésről (B6-0288/2008)

– Joseph Daul, Vito Bonsignore, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou és Edward McMillan-Scott, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, a barcelonai folyamat:
Unió a mediterrán térségért kezdeményezésről (B6-0291/2008)

– Hélène Flautre, David Hammerstein, Raül Romeva i Rueda, Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni és
Cem Özdemir, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a barcelonai folyamatról: Unió a mediterrán
térségért (B6-0295/2008)

– Adamos Adamou és Luisa Morgantini, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a barcelonai folyamat:
Unió a mediterrán térségért kezdeményezésről (B6-0296/2008)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.06.05-i jegyzőkönyv, 6.17. pont.

3. Élelmiszer-higiénia ***I (vita)

Jelentés az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés 79. cikke (3) bekezdésének végrehajtása kere-
tében a fuvardíjakban és fuvarozási feltételek terén alkalmazott hátrányos megkülönböztetés megszüntetésé-
ről szóló 11. rendelet és az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2007)0090 –

C6-0211/2007 – 2007/0037B(COD)] – Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizott-
ság.
Előadó: Horst Schnellhardt (A6-0143/2008)

Felszólal Günter Verheugen (a Bizottság alelnöke).

Horst Schnellhardt előterjeszti a jelentést.

Felszólal Marie Panayotopoulos-Cassiotou (a JURI bizottság véleményének előadója), Olajos Péter, a PPE-DE
képviselőcsoport nevében, Dorette Corbey, a PSE képviselőcsoport nevében, Marios Matsakis, az ALDE kép-
viselőcsoport nevében, Leopold Józef Rutowicz, az UEN képviselőcsoport nevében, Kartika Tamara Liotard,
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Irena Belohorská, független, Frieda Brepoels, Silvia-Adriana Ţicău,
Holger Krahmer és Andreas Mölzer.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint Avril Doyle, Tabajdi Csaba Sándor, Ewa Tomaszewska, Christa Klaß
és Pierre Pribetich.

Felszólal Günter Verheugen és Horst Schnellhardt.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.06.05-i jegyzőkönyv, 6.10. pont.
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4. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Felszólal Monica Frassoni, aki visszatér a Bizottság által a krskói atomerőműben bekövetkezett üzemzavar
nyomán elindított, radioaktív veszélyekre figyelmeztető riasztórendszer témájához (2008.06.05-i jegyzőkönyv,
1. pont); kéri a Tanács soros elnökségét és a Bizottságot, hogy tartsák fenn az elfogadott átláthatósági szintet
és tisztázzák a helyzetet, Roberto Musacchio, aki csatlakozik e felszólaláshoz, és Günter Verheugen (a Bizott-
ság alelnöke), aki ismerteti az események lefolyását és a Bizottság által követett eljárást, valamint Rebecca
Harms.

*
* *

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

5. Kérelem a parlamenti mentelmi jog felfüggesztésére

Az illetékes olasz hatóságok kérelmet nyújtottak be Antonio Di Pietro parlamenti mentelmi jogának a római
polgári törvényszéken európai parlamenti képviselői megbízatása idején történt események miatt folyamat-
ban lévő ügy keretében történő felfüggesztésére irányulóan.

A kérelmet az Eljárási Szabályzat 6. cikke (2) bekezdésének értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI
bizottsághoz utalják.

6. 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.

6.1. Az Égei-tenger kisebb szigeteinek javát szolgáló egyedi mezőgazdasági intéz-
kedések * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az egyedi mezőgazdasági intézkedések kisebb égei-tengeri szigetek javára történő meghatározásáról
szóló 1405/2006/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet helyesbítéséről szóló
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2008)0168 – C6-0175/2008 – 2008/0065(CNS)] – Mezőgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Bizottság.
Előadó: Neil Parish (A6-0170/2008)

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

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0241)
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