
6.15. Európai Központi Bank (2005) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Központi Bank éves jelentése [2006/2206(INI)] – Gazdasági és Mone-
táris Bizottság
Előadó: Pervenche Berès (A6-0349/2006)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2006)0464)

Felszólalások a szavazásról:

– Alexander Alvaro a jelen Szavazások órájának végén a plenáris ülésteremben tartózkodó képviselők
számáról;

– Pervenche Berès szóbeli módosító javaslatot tett a 11. módosításhoz, amit elfogadtak.

*
* *

Felszólal Neil Parish, a szavazások lefolytatásáról.

7. 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:

James Elles-jelentés – A6-0358/2006:

– Marian Harkin

Louis Grech-jelentés – A6-0356/2006:

– Astrid Lulling

Ruth Hieronymi-jelentés – A6-0337/2006:

– Luca Romagnoli

Corien Wortmann-Kool-jelentés – A6-0299/2006:

– Bruno Gollnisch

Elisabeth Schroedter-jelentés – A6-0308/2006:

– Marian Harkin, Richard Corbett és Zita Pleštinská

8. 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.

(A 13.40-kor megszakított ülést 15.05-kor folytatják.)
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ELNÖKÖL: Gérard ONESTA

alelnök

9. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A Parlament a PSE és a ALDE képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő kinevezéseket:

IMCO bizottság: Christel Schaldemose

ECON bizottság: Graham Watson helyére Olle Schmidt

Az európai országoknak a CIA által foglyok szállítására és illegális fogva tartására való állítólagos használa-
tával foglalkozó ideiglenes bizottság: Olle Schmidt

Az EU-Horvátország parlamenti vegyes bizottságba delegált küldöttség Az EU-Horvátország parlamenti
vegyes bizottságba delegált küldöttség: Olle Schmidt

10. A Tanács közös álláspontjainak közlése

az elnök az Eljárási Szabályzat 57. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a Tanács
következő közös álláspontját, valamint az indokolást, amely a Tanácsot a közös álláspont elfogadásához
vezette, és a Bizottság álláspontját, az alábbiakra vonatkozóan:

– A Tanács 2006. október 23-án elfogadott közös álláspontja a fejlesztési együttműködés finanszírozási
eszközének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadásának céljából
(11944/2/2006 – C6-0357/2006 – 2004/0220(COD))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: DEVE

A döntése meghozatalához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a
holnapi nap, 2006.10.27.

11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

*
* *

Az ülés időpontja: 2006.10.24.

– Paulo Casaca-jelentés – A6-0303/2006 – (43) bekezdés

Patrick Gaubert kijelenti, hogy a szavazógépe az ezen bekezdésre vonatkozó szavazáskor nem működött.

12. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről
(vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2006.10.24-i jegyzőkönyv, 2. pont.)

12.1. Tibet

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0555/2006, B6-0557/2006, B6-0558/2006, B6-0562/2006,
B6-0565/2006 és B6-0568/2006

Adam Jerzy Bielan, Eva Lichtenberger, Thomas Mann, Erik Meijer és Marios Matsakis előterjeszti az állásfog-
lalásra irányuló indítványokat.

C 313 E/288 HU 2006.12.20.Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2006. október 26., csütörtök


