
5.9. Természeti katasztrófák – regionális fejlesztési szempontok (szavazás)

Jelentés a természeti katasztrófákról (tűzvészek, aszályok és árvizek) – regionális fejlesztési szempontok
[2005/2193(INI)] – Regionális Fejlesztési Bizottság
Előadó: Gerardo Galeote (A6-0147/2006).

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
Elfogadva (P6_TA(2006)0223)

5.10. Természeti katasztrófák – környezetvédelmi szempontok (szavazás)

Jelentés a természeti katasztrófákról (tűzvészek, aszályok és árvizek) – környezetvédelmi szempontok
[2005/2192(INI)] – Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság
Előadó: Edite Estrela (A6-0149/2006).

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
Elfogadva (P6_TA(2006)0224)

Felszólalások a szavazásról:

– Elisabeth Schroedter a szavazás lefolyásáról.

5.11. Energiaközösséget létrehozó szerződés Délkelet-Európa részére (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B6-0279/2006

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
Elfogadva (P6_TA(2006)0225)

6. 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:

Rolf Berend-jelentés – A6-0123/2006

– Zsolt László Becsey

Richard Howitt-jelentés – A6-0158/2006

– Eija-Riitta Korhola

Gerardo Galeote Quecedo-jelentés – A6-0147/2006

– Michl Ebner, Oldřich Vlasák, Markus Pieper

7. Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

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 „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet
nyomtatott változatában.
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Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő
legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazatok helyesbítéseinek listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

Szavazási szándékok:

A következő (le nem adott szavazatokra vonatkozó) szavazási szándékokat juttatták kifejezésre:
Richard Howitt-jelentés – A6-0158/2006
– módosítás: 4

ellene: Tobias Pflüger

– módosítás: 12

mellette: Françoise Grossetête

ellene: Etelka Barsi-Pataky, Hartmut Nassauer

– állásfoglalás (egészében)

mellette: Alexander Radwan, Anders Wijkman

James Elles-jelentés – A6-0154/2006
– módosítás: 13

ellene: Alexander Radwan, Paul Rübig, Gunnar Hökmark

Luis Manuel Capoulas Santos-jelentés – A6-0152/2006
– módosítás: 16, 1. rész

ellene: Charlotte Cederschiöld

– módosítás: 16, 2. rész

mellette: Stéphane Le Foll

– M. preambulumbekezdés

mellette: Tobias Pflüger

– állásfoglalás (egészében)

mellette: Etelka Barsi-Pataky, Sylvia-Yvonne Kaufmann

Gerardo Galeote Quecedo-jelentés – A6-0147/2006
– M. preambulumbekezdés

mellette: Patrick Gaubert

Tobias Pflüger közli, hogy nem működött a szavazógépe a 4. módosításról folytatott szavazáskor (Richard
Howitt-jelentés – A6-0158/2006).

(A 12.50 órakor megszakított ülést 15.00 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL: Miroslav OUZKÝ

alelnök

8. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Małgorzata Handzlik közli, hogy jelen volt, a neve ennek ellenére nem szerepel a jelenléti íven.

Mia De Vits és Véronique De Keyser technikai jellegű problémát jeleztek, amely megakadályozta őket abban,
hogy részt vegyenek a tegnapi ülés első szavazásain.

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.
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