
– Az energiaárak megfékezése RC-B6-0428/2008: Peter Baco és Czesław Adam Siekierski

– Alessandro Foglietta-jelentés – A6-0256/2008: Renate Sommer

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
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.

Zuzana Roithová közli, hogy nem működött a szavazógépe az Alessandro Foglietta-jelentésről –

A6-0256/2008 folytatott szavazás során.

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

ELNÖKÖL: Diana WALLIS

alelnök

10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

Pierre Schapira közli, hogy jelen volt, a neve ennek ellenére nem szerepel a jelenléti íven.

11. Mandátumvizsgálat

A JURI bizottság javaslata alapján a Parlament úgy határoz, hogy érvényesnek tekinti Flaviu Călin Rus
képviselői mandátumát 2008. június 24-i hatállyal, Eleonora Lo Curto képviselői mandátumát 2008. július
24-i hatállyal, valamint Andrzej Wielowieyski képviselői mandátumát 2008. augusztus 26-i hatállyal.

12. 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 2008. május 19-én elfogadott közös álláspont egy a peszticidek fenntartható használatá-
nak elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi
irányelv elfogadására tekintettel (06124/5/2008 – C6-0323/2008 – 2006/0132(COD));
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: ENVI

– A Tanács által 2008. szeptember 15-én elfogadott közös álláspont a növényvédő szerek forgalomba
hozataláról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (11119/8/2008 –

C6-0326/2008 – 2006/0136(COD));
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: ENVI

A döntése meghozatalához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a
holnapi nap, 2008.09.26.
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