
A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA, MÓDOSÍTÁS és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0441)

9.7. A Schengeni Információs Rendszer (SIS) környezetét szolgáló kommuniká-
ciós infrastruktúra (határozat) * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács határozatára a Schengeni Információs Rendszer (SIS) környezetét
szolgáló kommunikációs infrastruktúra kiépítéséről, működtetéséről és irányításáról [COM(2007)0306 –

C6-0215/2007 – 2007/0104(CNS)] – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság.
Előadó: Carlos Coelho (A6-0357/2007)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA, MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Carlos Coelho (előadó) az Eljárási Szabályzat 131. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0442)

9.8. Az Európai Parlament és a Tanács határozata az európai globalizációs alkal-
mazkodási alap mobilizálásáról (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács határozatára az európai globalizációs
alkalmazkodási alap mobilizálásáról az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti 2006. május 17-i
intézményközi megállapodás 28. pontja értelmében [COM(2007)0415 – C6-0323/2007 – 2007/2168(ACI)]
– Költségvetési Bizottság.
Előadó: Reimer Böge (A6-0378/2007)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0443)

9.9. Keretirányelv a növényvédő szerek fenntartható felhasználásáról ***I (szava-
zás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a peszticidek fenntartható
használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról [COM(2006)0373 –

C6-0246/2006 – 2006/0132(COD)] – Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizott-
ság.
Előadó: Christa Klaß (A6-0347/2007)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 9. pont)

Felszólal Christopher Heaton-Harris, aki rosszallóan szól arról, hogy egy csoportosulás megpróbálta befo-
lyásolni a képviselők szavazását.
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A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2007)0444)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2007)0444)

9.10. Növényvédő szerek forgalomba hozatala ***I (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére növényvédő szerek forga-
lomba hozataláról [COM(2006)0388 – C6-0245/2006 – 2006/0136(COD)] – Környezetvédelmi, Közegész-
ségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság.
Előadó: Hiltrud Breyer (A6-0359/2007)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 10. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2007)0445)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2007)0445)

Felszólalások a szavazásról:

– Graham Booth a szavazási eljárásról;

– Edward McMillan-Scott, aki úgy véli, hogy gyakrabban kéne az Eljárási Szabályzat 156. cikkéhez folya-
modni.

*
* *

Felszólal Hannes Swoboda, a PSE képviselőcsoport nevében, aki az idő előrehaladására tekintettel kéri a
szavazás folytatásának másnapra halasztását.

Felszólal erről a kérelemről Joseph Daul, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, aki többek között úgy véli,
hogy felül kellene vizsgálni a munkaeljárásokat, és Daniel Cohn-Bendit, valamint Roberto Musacchio, mind-
ketten az utóbbi felszólalásról.

A szavazások óráját ezen a ponton megszakítják, és a szavazás fennmaradó pontjait a holnapi Szavazások
órájára halasztják.

10. 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:

– Christa Klaß-jelentés – A6-0347/2007: Christa Klaß, Caroline Lucas, Olajos Péter, Zuzana Roithová,
Ryszard Czarnecki és Carl Schlyter

– Hiltrud Breyer-jelentés – A6-0359/2007: Michl Ebner
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