
7.3. Nemi alapon történő megkülönböztetés az egészségügyi rendszerekben
(szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya a nemi alapon történő megkülönböztetés az egészségügyi rendszerekben
[2004/2218(INI)] – Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Előadó: Eva-Britt Svensson (A6-0250/2005)

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

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY

Elutasítva

7.4. Európai Iskolák (szavazás)

Jelentés az Európai Iskolák rendszerének fejlesztési lehetőségeiről [2004/2237(INI)] – Kulturális és Oktatási
Bizottság
Előadó: Mary Honeyball (A6-0200/2005)

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

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA-PROV(2005)0336)

7.5. Turizmus és fejlődés (szavazás)

Jelentés a turizmusról és a fejlődésről [2004/2212(INI)] – Fejlesztési Bizottság
Előadó: Thierry Cornillet (A6-0173/2005)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: I. melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA-PROV(2005)0337)

Felszólalások a szavazásról:

– Thierry Cornillet (előadó) szóbeli javaslatot tett a Q. preambulumbekezdéshez, amelyet elfogadtak.

8. 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:

Természeti katasztrófák (tűzvészek és árvizek) – RC-B6-0458/2005

– Gilles Savary, Zita Pleštinská

9. A szavazatok helyesbítései

A szavazatok helyesbítései az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels
nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a II. melléklet nyomtatott változatában: „Név szerinti
szavazások eredménye”.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik, a szavazás napját követő
legfeljebb kéthetes időszakban.
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A szavazatok helyesbítéseinek listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

*
* *

Karl-Heinz Florenz közli, hogy nem vett részt az RC-B6-0458/2005 (Természeti katasztrófák [tűzvészek és
árvizek]), valamint a Luís Queiró-jelentés – A6-0235/2005 szavazásán.

(A 12.45-kor megszakított ülést 15 órakor folytatják.)

ELNÖKSÉG: Gérard ONESTA

alelnök

10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

11. Súlyos és elhanyagolt betegségek a fejlődő országokban (a vita folytatása)

Felszólal Karin Scheele, a PSE képviselőcsoport nevében, Johan Van Hecke, az ALDE képviselőcsoport nevé-
ben, Carl Schlyter, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Erik Meijer, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében,
Bastiaan Belder, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, Irena Belohorská, független, Avril Doyle, Panagiotis
Beglitis, Sharon Margaret Bowles, Kader Arif, Paul Rübig, Othmar Karas és Louis Michel (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.09.08-i jegyzőkönyv, 13.4. pont.

12. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről
(vita)

(Az állásfoglalási indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2005.09.06-i jegyzőkönyv, 5. pont.)

12.1. Éhínség Nigerben

Állásfoglalási indítványok: B6-0460/2005, B6-0464/2005, B6-0470/2005, B6-0473/2005, B6-0476/2005
és B6-0479/2005,

Panagiotis Beglitis, Marie Anne Isler Béguin és Jaromír Kohlíček, (aki jelzi, hogy az állásfoglalásra irányuló
indítvány cseh nyelvű változatában hiba van, mert „Nigéria” szerepel „Niger” helyett), Fiona Hall és John
Bowis ismerteti az állásfoglalási indítványt.

Felszólal Alyn Smith, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Urszula Krupa, az IND/DEM képviselőcsoport
nevében, és Louis Michel (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.09.08-i jegyzőkönyv, 13.1. pont
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