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

– Jan Marinus Wiersma, Justas Vincas Paleckis, Pasqualina Napoletano és Klaus Hänsch, a PSE képviselő-
csoport nevében, a fehéroroszországi helyzetről (B6-0527/2008),

– Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jeanine Hennis-Plasschaert, Janusz Onyszkiewicz és Marian Harkin, az
ALDE képviselőcsoport nevében, a fehéroroszországi helyzetről (B6-0530/2008),

– André Brie, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a fehéroroszországi parlamenti választások eredmé-
nyéről (B6-0532/2008),

– Jacek Protasiewicz, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, a 2008. szeptember 28-i fehéroroszországi
parlamenti választásokról (B6-0533/2008),

– Konrad Szymański, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Andrzej Tomasz Zapałowski, Ryszard
Czarnecki és Inese Vaidere, az UEN képviselőcsoport nevében, a 2008. szeptember 28-i parlamenti
választások utáni fehéroroszországi helyzetről (B6-0534/2008),

– Elisabeth Schroedter és Milan Horáček, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a fehéroroszországi hely-
zetről (B6-0535/2008).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.10.09-i jegyzőkönyv, 7.8. pont.

18. A Parlament tagjai

Lilli Gruber közli, hogy lemond európai parlamenti képviselői mandátumáról 2008.10.01-jei hatállyal.

A Parlament Eljárási Szabályzata 4. cikke (1) és (7) bekezdésének megfelelően a nevezett dátumtól érvényes
hatállyal megállapítja e képviselői hely megüresedését, és erről értesíti az érintett tagállamot.

19. Helyesbítések (az Eljárási Szabályzat 204a. cikke)

Az illetékes bizottságok a következő helyesbítéseket tették az Európai Parlament által elfogadott szövegek-
hez:

– Helyesbítés az Európai Parlament álláspontjához, amely első olvasatban 2008. június 18-án került elfo-
gadásra az alábbi jogszabály elfogadására tekintettel: a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás
alá tartozó egyes jogi aktusok ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő,
a 2006/512/EK határozattal módosított 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazításáról szóló
…/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
P6_TA(2008)0298 – COM(2007)0741 – C6 0432/2007 – 2007/0262(COD) – JURI

– Helyesbítés az Európai Parlament álláspontjához, amely első olvasatban 2008. június 17-én került elfo-
gadásra az alábbi jogszabály elfogadására tekintettel: a vízpolitika területén a környezetminőségi előírá-
sokról, a 82/176/EGK, 83/513/EGK, 84/156/EGK, 84/491/EGK és a 86/280/EGK irányelv módosításá-
ról és azt követő hatályon kívül helyezéséről, valamint a 2000/60/EK irányelv módosításáról szóló
2008/…/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
P6_TA-PROV(2008)0283 – (11486/3/2007 – C6-0055/2008 – 2006/0129(COD)) – ENVI

Az Eljárási Szabályzat 204a. cikkének (4) bekezdése értelmében e helyesbítéseket elfogadottnak kell tekin-
teni, ha negyvennyolc órán belül sem egy képviselőcsoport, sem legalább negyven képviselő nem nyújt be
kérelmet szavazásra bocsátásukra.

A helyesbítések elérhetők a „Séance en direct” honlapon.
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