
6.12. Az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozá-
sokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezé-
sek összehangolása (átdolgozás) ***I (szavazás)

Jelentés az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló európai parlamenti és tanácsi
irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2008)0458 – C6-0287/2008 – 2008/0153(COD)] – Gaz-
dasági és Monetáris Bizottság.
Előadó: Wolf Klinz (A6-0497/2008)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 12. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2009)0012)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2009)0012)

6.13. Államháztartások a gazdasági és monetáris unióban – 2007 és 2008
(szavazás)

Jelentés az államháztartásokról a gazdasági és monetáris unióban – 2007 és 2008 [2008/2244(INI)] –

Gazdasági és Monetáris Bizottság.
Előadó: Donata Gottardi (A6-0507/2008)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2009)0013)

*
* *

Felszólal Reinhard Rack az ünnepi ülés alkalmából az ülésteremben elhelyezett kamerák elhelyezkedéséből
adódó problémákkal kapcsolatban (az elnök asszony azt feleli, hogy az illetékes szolgálatokhoz fordul ebben
az ügyben), Christopher Heaton-Harris és Avril Doyle a szavazások indokolásaira vonatkozó eljárással kap-
csolatban.

7. 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:

– Bastiaan Belder-jelentés – A6-0489/2008: Carlo Fatuzzo

– Mairead McGuinness-jelentés – A6-0505/2008: Marian Harkin, Mairead McGuinness, David Sumberg,
Czesław Adam Siekierski, Syed Kamall, Christopher Heaton-Harris, Avril Doyle és Peter Baco

– Genowefa Grabowska-jelentés – A6-0475/2008: David Sumberg, Marian Harkin, Daniel Hannan és
Syed Kamall

– Pedro Guerreiro-jelentés – A6-0485/2008: Syed Kamall
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ELNÖKÖL: Hans-Gert PÖTTERING

elnök

8. Ünnepi ülés – Lettország

A Parlament 12.05 óra és 12.45 óra között Valdis Zatlers, Lettország elnökének beszéde alkalmából ünnepi
ülést tart.

ELNÖKÖL: Martine ROURE

alelnök

9. A szavazáshoz fűzött indokolások (folytatás)

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

– Christa Klaß-ajánlás második olvasatra – A6-0443/2008: Zuzana Roithová, Mairead McGuinness és
Avril Doyle

– Hiltrud Breyer-ajánlás második olvasatra – A6-0444/2008: Zuzana Roithová, Diana Wallis, Marian
Harkin, Neena Gill, Mairead McGuinness, Ashley Mote, Avril Doyle, Syed Kamall, Christopher Heaton-
Harris és Kathy Sinnott

10. 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.

Christopher Beazley közli, hogy nem működött a szavazógépe az első 7 szavazás során, amelyeknél igennel
kívánt szavazni.

Czesław Adam Siekierski, Den Dover, James Nicholson, Janusz Wojciechowski és Teresa Riera Madurell
közlik, hogy nem működött megfelelően a szavazógépük, és ezért nem tudtak részt venni mindegyik sza-
vazásban.

Anders Wijkman közli, hogy jelen volt, csak késve érkezett az ülésterembe.

Den Dover közli, hogy a PPE-DE képviselőcsoport szavazási listája alapján kívánt szavazni.

Jo Leinen közli, hogy a PSE képviselőcsoport szavazási listája alapján kívánt szavazni.

Teresa Riera Madurell közli, hogy az összes név szerinti szavazáson igennel kívánt szavazni.

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