
9.1. Az Europol alkalmazottaira alkalmazandó alapfizetések és juttatások *
(szavazás)

Jelentés a Luxemburgi Nagyhercegségnek az Europol alkalmazottaira alkalmazott alapfizetések és juttatások
kiigazítására vonatkozó tanácsi határozat elfogadására irányuló kezdeményezéséről – Állampolgári Jogi, Bel-
és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Claude Moraes (A6-0139/2005)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: I. melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2005)0290)

A Bizottság javaslatának elutasítása (2005. 05. 26-i jegyzőkönyv, 8.3. pont) ennélfogva megerősítést nyert.

9.2. Környezetvédelmi célú pénzügyi eszköz (LIFE +) ***I (szavazás)

Jelentés a környezetvédelmi célú pénzügyi eszközről (LIFE +) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre
irányuló javaslatról (COM(2004)0621 – C6-0127/2004 – 2004/0218(COD)) – Környezetvédelmi, Közegész-
ségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Előadó: Marie Anne Isler Béguin (A6-0131/2005)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: I. melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2005)0291)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2005)0291)

Felszólalások a szavazásról:

Az előadó szóbeli módosító javaslatot tett a 14. módosításhoz, amelyet elfogadtak.

9.3. Megállapodás a Svájci Államszövetség és az EU között: 1. a menedékjog
iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározása, 2. schengeni
vívmányok * (szavazás)

Jelentés

1. Javaslat tanácsi határozatra az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a tagállamban vagy
Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonat-
kozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló megállapodás Európai Közösség nevében
történő megkötéséről

[13049/2004 – COM(2004)0593 – C6-0240/2004 – 2004/0200(CNS)]

2. Javaslat tanácsi határozatra az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között, a
Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló
társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő megkötéséről

[13054/2004 – COM(2004)0593 – C6-0241/2004 – 2004/0199(CNS)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Timothy Kirkhope (A6-0201/2005)

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

1. HATÁROZATI JAVASLAT

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2005)0292)
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1. JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Felszólal John Bowis, aki az előadó nevében kéri a Bizottságot, hogy pontosítsa a módosításokra vonatkozó
álláspontját.

Louis Michel (a Bizottság tagja) azt feleli, hogy a Bizottság fenntartja a vita folyamán kifejtett álláspontját.

John Bowis, aki az Eljárási Szabályzat 53. cikkének (2) bekezdése alapján kéri a jogalkotási állásfoglalásra
vonatkozó tervezetről szóló szavazás elhalasztását.

A Parlament helyt ad a kérésnek.

A kérdés ennélfogva az illetékes bizottsághoz vizsgálat céljából visszautaltnak tekintendő.

Felszólal Alessandra Mussolini, ügyrendi kérdésben (az elnök megvonja tőle a szót, mert felszólalása nem
ügyrendi kérdésre vonatkozik).

2. HATÁROZATI JAVASLAT

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2005)0293)

2. JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Felszólal: John Bowis, aki a második javaslatra is ugyanazt a kérdést teszi fel.

Louis Michel megígéri, hogy felkéri a Kollégiumot a Parlament álláspontjával kapcsolatban.

John Bowis, aki az Eljárási Szabályzat 53. cikkének (2) bekezdése alapján kéri a jogalkotási állásfoglalásra
vonatkozó tervezetről szóló szavazás elhalasztását.

A Parlament helyt ad a kérésnek.

A kérdés ennélfogva az illetékes bizottsághoz vizsgálat céljából visszautaltnak tekintendő.

9.4. Megállapodás az EU és Kanada között az előzetes utasinformáció adatainak
feldolgozásáról * (szavazás)

Jelentés az Európai Közösség és a kanadai kormány között az előzetes utasinformáció (API) és az utas-
nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak feldolgozására vonatkozó megállapodás megkötéséről szóló
tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2005)0200 – C6-0184/2005 – 2005/0095(CNS)) – Állampol-
gári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Sophia in 't Veld (A6-0226/2005)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: I. melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Felszólal az előadó.

Elfogadva (P6_TA(2005)0294)

A megállapodás megkötését ennélfogva nem fogadták el.
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