
HATÁROZATTERVEZET B6-0164/2004/rev.

Elfogadva (P6_TA(2004)0064)

Az elnök gratulál José Manuel Barroso elnöknek ahhoz, hogy megkapta a Parlament bizalmát.

José Manuel Barroso rövid beszédet tart, amelyben megköszöni a Parlament bizalmát.

Atzo Nicolaï (a Tanács soros elnöke) rövid nyilatkozatot tesz.

ELNÖKSÉG: Gérard ONESTA

Alelnök

6.2. Az Európai Ombudsman tevékenysége (2003) (szavazás)

Jelentés az Európai Ombudsman 2003. évi tevékenységéről szóló éves jelentésről [2004/2091(INI)] – Petí-
ciós Bizottság.
Előadó: Proinsias De Rossa (A6-0030/2004)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: I. melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2004)0065)

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:

A Bizottság megválasztása:

Carlo Fatuzzo, Gary Titley, Frank Vanhecke, Philip Claeys és Jean-Marie Cavada.

Felszólal: David Martin a szavazás lefolytatásáról (az elnök azt válaszolja, hogy észrevételeit továbbítani
fogják a Parlament elnökéhez).

8. A szavazatok helyesbítései

A következő képviselők nyilatkoztak szavazatuk alábbiak szerinti helyesbítéséről:

A Bizottság megválasztása RC-B6-0151/2004

— 1. módosítás
mellette: Thierry Cornillet, Edith Mastenbroek

— határozat (egészében)
mellette: Thierry Cornillet, Justas Vincas Paleckis, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
tartózkodás: Henri Weber

Határozattervezet B6-0164/2004

— határozat (egészében)
mellette: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
tartózkodás: Maria Matsouka
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Jelentés A6-0030/2004

— határozat (egészében)
mellette: Lars Wohlin, Nils Lundgren

9. 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 a földgázszállító-hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről szóló európai
parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (11652/2/2004 — C6-0188/2004 —

2003/0302(COD))
A következő bizottságokhoz utalva: felelős bizottság: ITRE

— A Tanács által elfogadott közös álláspont a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül
mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló
1408/71/EGK tanácsi rendelet és az 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megál-
lapításáról szóló 574/72/EGK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rende-
let elfogadására tekintettel (12062/3/2004 — C6-0189/2004 — 2003/0184(COD))
A következő bizottságokhoz utalva: felelős bizottság: EMPL

— A Tanács által elfogadott közös álláspont a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben
folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK,
a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a …/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására
tekintettel („Irányelv a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról”) (11630/2/2004 — C6-0190/2004
— 2003/0134(COD))
A következő bizottságokhoz utalva: felelős bizottság: IMCO

A döntése meghozatalához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a
holnapi nap, 2004. november 19.

(A 12.40-kor megszakított ülést 15 órakor folytatják.)

ELNÖKSÉG: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

Alelnök

10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Richard Corbett, Rosa Miguélez Ramos, Wolfgang Kreissl-Dörfler és Glenys Kinnock közlik, hogy az ülésen
jelen voltak, a nevük ennek ellenére nem szerepel a jelenléti íven.

Alexander Lambsdorff közli, hogy a 2004.10.14-i ülésen jelen volt, a neve ennek ellenére nem szerepel a
jelenléti íven.

Szavazatok helyesbítése:

Kuba – B6-0156/2004

— határozat (egészében)
ellene: María Badía i Cutchet

*
* *

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.
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