
A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

– Kyösti Virrankoski-jelentés – A6-0397/2007: Hegyi Gyula, Laima Liucija Andrikienė

– Ville Itälä-jelentés – A6-0394/2007: Kathy Sinnott

– Maria Martens-jelentés – A6-0375/2007: Frank Vanhecke

– Marco Cappato-jelentés – A6-0341/2007: Ryszard Czarnecki, Carlo Fatuzzo

9. 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.

(Az ülést 13-kor felfüggesztik, és 15-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Gérard ONESTA

alelnök

10. 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. október 15-én elfogadott közös álláspont a tagállamok törvényi, rendeleti vagy
közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes
rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 89/552/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai
parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (10076/6/2007 – C6-0352/2007 –

2005/0260(COD));

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: CULT

– A Tanács által 2007. október 15-én elfogadott közös álláspont a polgári repülés területén közös szabá-
lyokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EK tanácsi ren-
delet, a 1592/2002/EK rendelet, és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai
parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (10537/3/2007 – C6-0353/2007 –

2005/0228(COD));

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: TRAN
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– A Tanács által 2007. október 15-én elfogadott közös álláspont a Közösségi Vámkódex létrehozásáról
(Modernizált Vámkódex) szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
(11272/6/2007 – C6-0354/2007 – 2005/0246(COD));
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: IMCO

A döntése meghozatalához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a
holnapi nap, 2007.10.26.

11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

12. Társasági jog (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Társasági jog

Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Klaus-Heiner Lehne, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Manuel Medina Ortega, a PSE képviselő-
csoport nevében, és Benita Ferrero-Waldner.

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

– Giuseppe Gargani, a JURI bizottság nevében, az európai magánvállalatról és a társasági jogról szóló
tizennegyedik irányelvről (a társaság székhelyének áthelyezése) (B6-0399/2007)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.10.25-i jegyzőkönyv, 14.4. pont.

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

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2007.10.23-i jegyzőkönyv, 5. pont.)

13.1. Irán

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0406/2007, B6-0407/2007, B6-0410/2007, B6-0412/2007,
B6-0418/2007 és B6-0419/2007

Ryszard Czarnecki, Marios Matsakis, Paulo Casaca, Erik Meijer, Raül Romeva i Rueda és Tadeusz Zwiefka
előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.10.25-i jegyzőkönyv, 14.1. pont.
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