
5.10. Az Európai Bizottság fehér könyve az általános érdekű szolgáltatásokról
(szavazás)

Jelentés az Európai Bizottság általános érdekű szolgáltatásokról szóló fehér könyvéről [2006/2101(INI)] –
Gazdasági és Monetáris Bizottság
Előadó: Bernhard Rapkay (A6-0275/2006)

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

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2006)0380)

Felszólalások a szavazásról:

– Roberto Musacchio egy fordítási hibát jelez a 29. módosítás francia nyelvű változatában;

– Gunnar Hökmark egy fordítási hibát jelez a (29) bekezdés holland nyelvű változatában, melynek eseté-
ben az angol nyelvű szöveg az irányadó;

– Alain Lipietz a 8. és 9. módosításhoz szóbeli módosításokat terjeszt elő, amiket elfogadnak (az ekképp
módosított 8. és 9. módosítást ezután elutasítják).

5.11. Törökország előrehaladása a csatlakozás felé vezető úton (szavazás)

Jelentés Törökország előrehaladásáról a csatlakozás felé vezető úton [2006/2118(INI)] – Külügyi Bizottság
Előadó: Camiel Eurlings (A6-0269/2006)

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

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2006)0381)

Felszólalások a szavazásról:

– Az elnök megállapítja, hogy nem tettek ellenvetést a Verts/ALE képviselőcsoportjának azon javaslatával
szemben, mely a (28) és (29) bekezdés felcserélésére, valamint azok egyetlen bekezdésbe olvasztására
irányult;

– Camiel Eurlings (előadó) ellenzi a Verts/ALE képviselőcsoportjának azon javaslatát, amely a „Demokrácia
és jogállam” című részben a (30) bekezdésnek a (22) bekezdés mögé történő helyezésére irányult
(a szavazásra bocsátott javaslatot elutasítják);

– Camiel Eurlings ellenzi a Verts/ALE képviselőcsoportjának azon javaslatát, amely a (33) bekezdés szö-
vegének a (31) bekezdés elejére történő helyezésére, valamint ezek egyetlen bekezdéssé olvasztására
irányult (a szavazásra bocsátott javaslatot elutasítják);

– Jan Marinus Wiersma az 51. módosításhoz szóbeli módosítást terjeszt elő, amit elfogadnak;

– Camiel Eurlings a (72) bekezdésről folytatott részenkénti szavazással kapcsolatban szólal fel;

– Camiel Eurlings az 59. módosításhoz szóbeli módosítást terjeszt elő, amit elfogadnak;

– a zárószavazás előtt Camiel Eurlings felhívja a Parlamentet, hogy igenlően szavazzon.

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.
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