
ELNÖKÖL: Miguel Ángel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

alelnök

David Casa előterjeszti a jelentést.

Felszólal Alexander Radwan, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Dariusz Rosati, a PSE képviselőcsoport
nevében, Wolf Klinz, az ALDE képviselőcsoport nevében, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, az UEN képviselő-
csoport nevében, Hanne Dahl, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, Sergej Kozlík, független, Ján
Hudacký, Pervenche Berès, Olle Schmidt, Becsey Zsolt László, Monika Beňová, Ivo Strejček, Vladimír
Maňka, Zita Pleštinská, Elisa Ferreira és Hans-Peter Martin.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint Milan Gaľa, Miloš Koterec, Danutė Budreikaitė, Simon Busuttil,
Margarita Starkevičiūtė, Zuzana Roithová és Werner Langen.

Felszólal Vladimír Špidla és David Casa.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.06.17-i jegyzőkönyv, 7.25. pont.

ELNÖKÖL: Hans-Gert PÖTTERING

elnök

6. A képviselőcsoportok tagjai

Giuseppe Bova csatlakozott a PSE képviselőcsoporthoz; tagságának kezdő napja: 2008.06.17.

*
* *

Felszólal Nigel Farage, aki az elnök által az írországi népszavazásról tett nyilatkozatra (2008.06.16-i jegyző-
könyv, 2. pont) visszatérve az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján javasolja, hogy az
Európai Tanácsnak az ír népszavazás utáni előkészítéséről szóló tanácsi és bizottsági nyilatkozatról folytatott
vitát (a napirend 44. pontja) állásfoglalással zárják le (az elnök azt válaszolja, hogy az Elnökök Értekezlete már
eldöntötte, hogy a vitát ne kövesse szavazás, és megjegyzi, hogy a kérelem megtételére a határidő lejárta
után került sor).

7. 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.

7.1. Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség ***I (az Eljárási
Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére az Európai Hálózat- és
Információbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 460/2004/EK rendeletnek a megbízatási idő tekinteté-
ben történő módosításáról [COM(2007)0861 – C6-0003/2008 – 2007/0291(COD)] – Ipari, Kutatási és
Energiaügyi Bizottság.
Előadó: Angelika Niebler (A6-0245/2008)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 1. pont)
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Angelika Niebler (előadó) az Eljárási Szabályzat 131. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.

A BIZOTTSÁG JAVASLATA, MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0263)

7.2. A motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok világító- és fényjelző
berendezéseinek beépítése (kodifikált változat) ***I (az Eljárási Szabályzat
131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a motorkerékpárok és segéd-
motoros kerékpárok világító- és fényjelző berendezéseinek beépítéséről (kodifikált változat)
[COM(2007)0768 – C6-0449/2007 – 2007/0270(COD)] – Jogi Bizottság.
Előadó: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0233/2008)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0264)

7.3. A kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok világító és fényjelző
berendezéseinek alkatrész-típusjóváhagyása (kodifikált változat) ***I (az Eljá-
rási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvér a kerekes mezőgazdasági vagy
erdészeti traktorok világító és fényjelző berendezéseinek alkatrész-típusjóváhagyásáról (kodifikált változat)
[COM(2007)0840 – C6-0004/2008 – 2007/0284(COD)] – Jogi Bizottság.
Előadó: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0235/2008)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0265)

7.4. A kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok borulás hatása elleni
védőszerkezetei (statikus vizsgálatok) (kodifikált változat) ***I (az Eljárási
Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a kerekes mezőgazdasági és
erdészeti traktorok borulás hatása elleni védőszerkezeteiről (statikus vizsgálat) (kodifikált változat)
[COM(2008)0025 – C6-0044/2008 – 2008/0008(COD)] – Jogi Bizottság.
Előadó: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0234/2008)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0266)
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