
7.15. Együtt az egészségért: Stratégiai megközelítés az EU számára (2008–2013)
(szavazás)

Jelentés az „Együtt az egészségért: Stratégiai megközelítés az EU számára” című fehér könyvről (2008–2013)
[2008/2115(INI)] – Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság.
Előadó: Alojz Peterle (A6-0350/2008)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0477)

Felszólalások a szavazásról:

– a szavazás előtt Alojz Peterle (előadó) javasolja, hogy a módosítások elfogadása esetén változtassák meg
a szöveg egyes elemeinek sorrendjét (az elnök megállapítja, hogy ez ellen senki sem emelt kifogást).

8. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A Parlament a PPE-DE és a PSE képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő kinevezéseket:

– TRAN bizottság: Michel Teychenne

– AGRI bizottság: Jean-Paul Denanot, Sebastiano Sanzarello

– LIBE bizottság: Maddalena Calia

– A Maghreb-országokkal és az Arab Maghreb Unióval (beleértve Líbiát is) fenntartott kapcsolatokért
felelős küldöttség: Maddalena Calia

9. Mandátumvizsgálat

A JURI bizottság javaslatára a Parlament úgy határoz, hogy érvényesnek tekinti Ulrike Rodust, illetve
Maddalena Calia képviselői mandátumát, 2008. augusztus 29-i, illetve 2008. szeptember 12-i hatállyal.

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:

– Pier Antonio Panzeri-jelentés – A6-0365/2008: Rumiana Jeleva és Astrid Lulling

– Gabriele Zimmer-jelentés – A6-0364/2008: Anja Weisgerber, Syed Kamall és Czesław Adam Siekierski

– RC-B6-0527/2008 – A fehéroroszországi helyzet: Milan Horáček és Czesław Adam Siekierski
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– RC-B6-0521/2008 – A WTO dohai fordulójának felfüggesztése: Czesław Adam Siekierski és Syed
Kamall

– Carlos Carnero González-jelentés – A6-0347/2008: Bogdan Pęk, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Daniel
Hannan, Roger Helmer és Syed Kamall

– Richard Seeber-jelentés – A6-0362/2008: Hegyi Gyula, Cristina Gutiérrez-Cortines és Madeleine Jouye
de Grandmaison

– Ieke van den Burg és Daniel Dăianu jelentése – A6-0359/2008: Astrid Lulling

– Alojz Peterle-jelentés – A6-0350/2008: Paul Rübig

11. 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.

*
* *

Bernd Posselt közli, hogy az első öt szavazás során nem működött a szavazógépe.

12. A Tanács közös álláspontjainak közlése

Az elnök az Eljárási Szabályzat 57. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a
Tanács következő közös álláspontját, valamint az indokolást, amely a Tanácsot a közös álláspont elfogadá-
sához vezette, és a Bizottság álláspontját, az alábbiakra vonatkozóan:

– A Tanács közös álláspontja 2008. október 2-án a népegészségre és a munkahelyi egészségre és bizton-
ságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekin-
tettel (09815/3/2008 – C6-0343/2008 – 2007/0020(COD));
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: ENVI

A döntése meghozatalához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a
holnapi nap, 2008.10.10.

13. Egyes okiratokra vonatkozó határozatok

Bizottságok felkérése

EMPL bizottság

– Az európai zártkörű társaság statútuma (COM(2008)0396 – C6-0283/2008 – 2008/0130(CNS));
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: JURI

véleménynyilvánító: EMPL, ECON
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