
7.22. Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének létrehozása * (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2005)0280 – C6-0288/2005 – 2005/0124(CNS)] – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Gál Kinga (A6-0306/2006)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2006)0414)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Felszólal Gál Kinga (előadó), aki kéri Franco Frattinit (a Bizottság alelnökét), hogy fejtse ki a Bizottságnak a
módosításokkal kapcsolatos álláspontját. Mivel Franco Frattini közli, hogy a Bizottság további gondolkodási
időt kér, hogy kompromisszumra jusson a Tanáccsal, Gál Kinga az eljárási szabályzat 53. cikke (2) bekezdé-
sének alapján kéri a jogalkotási állásfoglalás-tervezetről szóló szavazás elhalasztását.

A Parlament jóváhagyja az előadó kérését.

A kérdést visszautalják újbóli megvitatásra az illetékes bizottsághoz.

7.23. Alapjogi Ügynökség (az EU-Szerződés VI. címével kapcsolatos tevékenysé-
gek) * (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének tevékenységeinek az Európai Unióról szóló szerződés
VI. címében említett területeken való folytatására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra irá-
nyuló javaslatról [COM(2005)0280 – C6-0289/2005 – 2005/0125(CNS)] – Állampolgári Jogi, Bel- és Igaz-
ságügyi Bizottság
Előadó: Kósáné Kovács Magda (A6-0282/2006)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 23. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2006)0415)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Felszólal Kósáné Kovács Magda (előadó), aki kéri Franco Frattinit (a Bizottság alelnökét), hogy fejtse ki a
Bizottságnak a módosításokkal kapcsolatos álláspontját. Mivel Franco Frattini közli, hogy a Bizottság további
gondolkodási időt kér, hogy kompromisszumra jusson a Tanáccsal, Kósáné Kovács Magda az eljárási sza-
bályzat 53. cikke (2) bekezdésének alapján kéri a jogalkotási állásfoglalás-tervezetről szóló szavazás elhalasz-
tását.

A Parlament jóváhagyja az előadó kérését.

A kérdést visszautalják újbóli megvitatásra az illetékes bizottsághoz.

Felszólalások a szavazásról:

– A szavazás előtt Kósáné Kovács Magda pontosítja a (3a) preambulumbekezdés szövegét.
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