
A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Jóváhagyva (P6_TA(2008)0299)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2008)0299)

6.7. Egyes halászati termékek Kanári-szigetekre irányuló behozatalára vonatkozó
autonóm közösségi vámkontingensek * (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács rendeletére egyes halászati termékek Kanári-szigetekre irányuló
behozatalára vonatkozó autonóm közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről
[COM(2008)0129 – C6-0153/2008 – 2008/0054(CNS)] – Regionális Fejlesztési Bizottság.
Előadó: Gerardo Galeote (A6-0213/2008)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 11. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Jóváhagyva (P6_TA(2008)0300)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2008)0300)

6.8. Az Európai Ombudsman statútuma (zárószavazás)

Jelentés az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, 1994.
március 9-i 94/262/ESZAK, EK, Euratom határozat módosításáról szóló európai parlamenti határozat elfo-
gadásáról [2006/2223(INI)] – Alkotmányügyi Bizottság.
Előadó: Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008)

A vita lefolytatásának időpontja: 2008.04.21 (2008.04.21-i jegyzőkönyv, 20. pont).

A határozattervezetről az eredeti szavazást 2008. április 22-én tartották (2008.04.22-i jegyzőkönyv,
5.5. pont).

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 12. pont)

HATÁROZATTERVEZET

Felszólal Janez Lenarčič (a Tanács soros elnöke).

A módosításokat elfogadták (P6_TA(2008)0301)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0301)
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ELNÖKÖL: Manuel António dos SANTOS

alelnök

7. 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:

– Határozatra irányuló javaslat – B6-0306/2008: Urszula Gacek

– Manfred Weber-jelentés – A6-0339/2007: Jean-Luc Bennahmias, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,
Sylvia-Yvonne Kaufmann, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philip Claeys, Frank Vanhecke,
Romano Maria La Russa, Ignasi Guardans Cambó, Carlo Fatuzzo, Jean-Claude Martinez, Bruno
Gollnisch és Daniel Hannan

– Eluned Morgan-jelentés – A6-0191/2008: Richard Seeber, Tomáš Zatloukal, Czesław Adam Siekierski,
Syed Kamall és Christopher Heaton-Harris

– Alejo Vidal-Quadras-jelentés – A6-0228/2008: Richard Seeber és Syed Kamall

– Szájer József-jelentés – A6-0088/2008: Christopher Heaton-Harris

8. 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.

*
* *

Roberto Fiore közli, hogy több szavazatát műszaki okok miatt nem sikerült rögzíteni.

(A 13.30-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Martine ROURE

alelnök

9. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

10. A Parlament tagjai

Tekintettel a Tanács 2008. május 9-i, Antonio Tajani biztosi kinevezésére vonatkozó határozatára, valamint
az Európai Parlament 2008. június 18-án – a Parlament és a Bizottság közötti keretmegállapodás 4. pontjá-
nak és az Eljárási Szabályzat 99. cikkének alkalmazásával – hozott határozatára, az Európai Parlament a
képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 4. cikke
(4) bekezdése második albekezdésének megfelelően megállapítja Antonio Tajani képviselői mandátumának
2008. május 9-i hatállyal érvényes megüresedését, és erről értesíti az illetékes olasz hatóságokat.
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