
6. 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:

– Katerina Batzeli-jelentés – A6-0319/2008: David Sumberg

– Thijs Berman-jelentés – A6-0310/2008: Koenraad Dillen

– Maria Badia i Cutchet-jelentés – A6-0304/2008: Frank Vanhecke és Hannu Takkula

– Doris Pack-jelentés – A6-0302/2008: Miroslav Mikolášik

– Klaus-Heiner Lehne-jelentés – A6-0296/2008: David Sumberg

– Roselyne Lefrançois-jelentés – A6-0323/2008: Hubert Pirker, Frank Vanhecke, David Sumberg, Czesław
Adam Siekierski, Philip Claeys és Avril Doyle

– Martine Roure-jelentés – A6-0322/2008: Hubert Pirker és Frank Vanhecke

– David Hammerstein-jelentés – A6-0336/2008: Victor Boștinaru, Frank Vanhecke és Avril Doyle

– Michl Ebner-jelentés – A6-0327/2008: Czesław Adam Siekierski

– Poul Nyrup Rasmussen-jelentés – A6-0338/2008: Kurt Joachim Lauk és Daniel Hannan

– Klaus-Heiner Lehne-jelentés – A6-0296/2008: Peter Skinner

7. 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
eredménye” 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.

(A 13.00-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Miguel Ángel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

alelnök

8. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

9. A közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rend-
szer ***II – A tengeri közlekedési ágazatban bekövetkező balesetek kivizsgá-
lása ***II – A tengeri utasszállító vállalkozások baleseti felelőssége ***II –

A kikötő állam általi ellenőrzése (átdolgozás) ***II – A hajófelügyeleti és
hajóvizsgáló szervezetek, valamint a tengerészeti hatóságok vonatkozó tevé-
kenységeinek közös szabályai (átdolgozás) ***II – A hajófelügyeleti és hajó-
vizsgáló szervezetek közös szabályai és szabványai (átdolgozás) ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra a Tanács által elfogadott közös álláspontról a közösségi hajóforgalomra vonatkozó
megfigyelő és információs rendszer létrehozásáról szóló 2002/59/EK irányelv módosításáról szóló európai
parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel [05719/3/2008 – C6-0225/2008 – 2005/0239(COD)]
– Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság.
Előadó: Dirk Sterckx (A6-0334/2008)

C 309 E/30 HU 2008.12.4.Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2008. szeptember 23., kedd



Ajánlás második olvasatra a Tanács által elfogadott közös álláspontról a tengeri közlekedési ágazatban bekö-
vetkező balesetek kivizsgálására irányadó alapelvek megállapításáról, valamint az 1999/35/EK és a
2002/59/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
[05721/5/2008 – C6-0226/2008 – 2005/0240(COD)] – Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság.
Előadó: Jaromír Kohlíček (A6-0332/2008)

Ajánlás második olvasatra a Tanács által 2008. június 6-án elfogadott közös álláspontról a tengeri utas-
szállítók baleseti felelősségéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
[06389/2/2008 – C6-0227/2008 – 2005/0241(COD)] – Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság.
Előadó: Paolo Costa (A6-0333/2008)

Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzésről
szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (átdolgozott változat) [05722/3/2008 –

C6-0224/2008 – 2005/0238(COD)] – Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság.
Előadó: Dominique Vlasto (A6-0335/2008)

Ajánlás második olvasatra a Tanács által elfogadott közös álláspontról a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szer-
vezetek, valamint a tengerészeti hatóságok vonatkozó tevékenységeinek közös szabályairól és szabványairól
(átdolgozott változat) szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel [05724/2/2008 –

C6-0222/2008 – 2005/0237A(COD)] – Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság.
Előadó: Luis de Grandes Pascual (A6-0331/2008)

Ajánlás második olvasatra a Tanács által elfogadott közös álláspontról a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szer-
vezetek közös szabályairól és szabványairól (átdolgozott változat) szóló európai parlamenti és tanácsi ren-
delet elfogadására tekintettel [05726/2/2008 – C6-0223/2008 – 2005/0237B(COD)] – Közlekedési és Ide-
genforgalmi Bizottság.
Előadó: Luis de Grandes Pascual (A6-0330/2008)

Dirk Sterckx előterjeszti az ajánlást A6-0334/2008.

Paolo Costa előterjeszti az ajánlást A6-0333/2008.

Dominique Vlasto előterjeszti az ajánlást A6-0335/2008.

Luis de Grandes Pascual előterjeszti az ajánlásokat A6-0331/2008 és A6-0330/2008.

Jaromír Kohlíček előterjeszti az ajánlást A6-0332/2008.

Felszólal Dominique Bussereau (a Tanács soros elnöke) és Antonio Tajani (a Bizottság tagja).

Felszólal Georg Jarzembowski, a PPE-DE képviselőcsoport nevében.

10. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti a lengyel parlament Bronislaw Komorowski, elnök által vezetett
küldöttségét, melynek tagjai a hivatalos galérián foglaltak helyet.
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