
7.10. A cápauszonyoknak a hajók fedélzetén történő leválasztása (szavazás)

Jelentés a cápauszonyoknak a hajók fedélzetén történő leválasztásáról szóló, 2003. június 26-i
1185/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásáról [2006/2054(INI)] – Halászati Bizottság
Előadó: Rosa Miguélez Ramos (A6-0263/2006)

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

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2006)0391)

7.11. Nanotudományok és nanotechnológiák (2005–2009) (szavazás)

Jelentés a nanotudományokról és nanotechnológiákról: cselekvési terv Európa számára (2005–2009)
[2006/2004(INI)] – Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
Előadó: Miloslav Ransdorf (A6-0216/2006)

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

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2006)0392)

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:

Közös bevándorláspolitika – RC-B6-0508/2006

– Koenraad Dillen

Hiltrud Breyer-jelentés – A6-0254/2006

– Hynek Fajmon

9. Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

A szavazatok helyesbítései és a szavazási szándékok 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.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő
legfeljebb kéthetes időszakban.

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

*
* *
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A következő képviselők közölték, hogy szavazógépük nem működött az alábbiakról folytatott szavazás alatt:

Közös bevándorláspolitika – B6-0507/2006

– 4. bekezdés: Ruth Hieronymi, Ole Christensen

Közös bevándorláspolitika – RC-B6-0508/2006

– 17. bekezdés: Antonio Masip Hidalgo, Giusto Catania

(A 12.50-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Mario MAURO

alelnök

10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

11. A következő plenáris üléshét napirendje

2006.09.28-i ülésén az Elnökök Értekezlete úgy határozott, hogy az alábbi módosításokat javasolja a
2006.10.11–12-i plenáris ülés napirendjére vonatkozóan:

– A Bulgária és Románia csatlakozásáról szóló Geoffrey Van Orden-jelentést és Pierre Moscovici-jelentést
leveszik a napirendről és a novemberi I. ülésre halasztják.

– A helyükre a Tanács és a Bizottság Transznisztriáról és Dél-Oszétiáról szóló nyilatkozatai kerülnek a
napirendre.

A benyújtási határidőket a következőképpen állapítják meg:

– Állásfoglalásra irányuló indítványok: 2006.10.18., szerda 18.00 óra,

– módosítások és közös állásfoglalásra irányuló indítványok: 2006.10.23., hétfő 19.00 óra,

– szavazás: 2006.10.25., szerda

A következő jelentéshez benyújthatók módosítások: Daniel Varela Suanzes-Carpegna: Az EU gazdasági és
kereskedelmi kapcsolatai a Mercosurral, egy megkötendő interregionális társulási megállapodás megtárgya-
lása szemszögéből (A6-0302/2006).

A benyújtás határideje: 2006.10.04., szerda 12.00 óra

A LIBE bizottság által a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségről folytatott vita
(2006.10.27-i jegyzőkönyv, 3. pont) lezárásaként benyújtandó állásfoglalásra irányuló indítványról szóló sza-
vazásra az októberi II. ülésen kerül sor.

A benyújtási határidőket a következőképpen hosszabbítják meg::

– állásfoglalásra irányuló indítvány: 2006.10.09., hétfő 12.00 óra,

– módosítások: 2006.10.18., szerda 18.00 óra

A Parlament jóváhagyja a változtatásokat.

A napirend ekképp módosult.

C 306 E/304 HU 2006.12.15.Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2006. szeptember 28., csütörtök


