
13.4. Súlyos és elhanyagolt betegségek a fejlődő országokban (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya: súlyos és elhanyagolt betegségek a fejlődő országokban [2005/2047(INI)] – Fej-
lesztési Bizottság
Előadó: John Bowis (A6-0215/2005)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: I. melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA-PROV(2005)0341)

14. 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.

15. A Tanács közös álláspontjainak közlése

Az elnök az Eljárási Szabályzat 57. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a
Tanács következő közös álláspontjait, valamint az indokolásokat, amelyek a Tanácsot a közös álláspontok
elfogadásához vezették, és a Bizottság álláspontját, az alábbiakra vonatkozóan:

– A Tanács által 2005. július 18-án elfogadott közös álláspont a gépekről és a 95/16/EK irányelv módo-
sításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (05786/2/2005 –

10855/2005 – COM(2005)0403 – C6-0267/2005 – 2001/0004(COD))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: IMCO

– A Tanács által 2005. július 18-án elfogadott közös álláspont az elemekről és akkumulátorokról, vala-
mint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezé-
séről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (05694/5/2005 – 10844/2005
– COM(2005)0378 – C6-0268/2005 – 2003/0282(COD))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: ENVI

– A Tanács által 2005. július 18-án elfogadott közös álláspont a hajók biztonságos üzemeltetéséről szóló
nemzetközi szabályzat Közösségen belüli végrehajtásáról és a 3051/95/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (06919/1/2005
– COM(2005)0379 – C6-0269/2005 – 2003/0291(COD))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: TRAN

– Közös álláspont a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló
1999/62/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
(09856/1/2005 – COM(2005)0423 – C6-0274/2005 – 2003/0175(COD))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: TRAN

A döntése meghozatalához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a
holnapi nap, 2005.09.09..

16. Kérelem a parlamenti mentelmi jog fenntartására

Jean-Claude Marchiani volt európai parlamenti képviselő parlamenti mentelmi jogának és kiváltságainak
ismételt érvényesítését kérte az elnökségtől, mert a párizsi Tribunal de Grande Instance előtt annak ellenére
pert indítottak ellene, hogy a Parlament 2005. július 5-én Marchiani úr parlamenti mentelmi jogának érvé-
nyesítése mellett határozott.

A kérelmet az Eljárási Szabályzat 6. cikke (3) bekezdésének értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a
JURI bizottsághoz utalták.
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