
Felszólalások a szavazásról:

– Luis Yáñez-Barnuevo García (előadó) a szóbeli módosító javaslatokat az (1) bekezdés b), s), u), v) és
x) pontjaihoz, amelyeket elfogadnak.

5.10. Cipruson eltűnt személyek (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B6-0118/2007

(Karin Resetarits, az ALDE képviselőcsoport nevében, és Kyriacos Triantaphyllides, a GUE/NGL képviselőcso-
port nevében, ugyancsak aláírták az állásfoglalási indítvány.)

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

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0081)

Felszólalások a szavazásról:

– Panayiotis Demetriou jelzi, hogy a hivatalos galérián jelen van Christophe Girod úr, az ENSZ Cipruson
eltűnt személyekkel foglalkozó bizottságának elnöke, valamint Elias Georgiadis úr és Gülden Plümer
Küçük asszony, a nevezett bizottság tagjai.

5.11. Szigetjellegből adódó, természeti és gazdasági korlátok a regionális politika
összefüggésében (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya a szigetjellegből adódó, természeti és gazdasági korlátok a regionális politika össze-
függésében (2006/2106(INI)) – Regionális Fejlesztési Bizottság
Előadó: Francesco Musotto (A6-0044/2007)

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

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0082)

5.12. Az önkormányzatok szerepe a fejlesztési együttműködésben (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az önkormányzatok szerepe a fejlesztési együttműködésben (2006/2235(INI)) –
Fejlesztési Bizottság
Előadó: Pierre Schapira (A6-0039/2007)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0083)

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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A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

– A vándormadarak tavaszi vadászata és csapdábaejtése Máltán (B6-0119/2007): Simon Busuttil, Karin
Scheele, Marcin Libicki

– Johannes Voggenhuber-jelentés – A6-0034/2007: Koenraad Dillen

– Willy Meyer Pleite-jelentés – A6-0026/2007 és Luis Yáñez-Barnuevo García-jelentés – A6-0025/2007:
Daniel Hannan

– Pierre Schapira-jelentés – A6-0039/2007: Czesław Adam Siekierski

7. 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.

*
* *

Daniel Hannan közli, hogy nem működött a szavazógépe a Willy Meyer Pleite-jelentésről (A6-0026/2007)
folytatott szavazás során.

(A 12.55-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Adam BIELAN

alelnök

8. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

9. A fókatermékek tilalma az Európai Unióban (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A fókatermékek tilalma az Európai Unióban

Stavros Dimas (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal John Bowis, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Paulo Casaca, a PSE képviselőcsoport nevében,
Marios Matsakis, az ALDE képviselőcsoport nevében, Carl Schlyter, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,
Erik Meijer, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Stavros Dimas és Christopher Beazley aki kérdést tesz fel
a Bizottságnak, amelyre Stavros Dimas felel.

A vitát berekesztik.
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