
Felszólal Stavros Dimas és Glenis Willmott.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.01.15-i jegyzőkönyv, 10.2. pont.

6. A szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkaválla-
lókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazása ***I (vita)

Jelentés a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalko-
zókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet módosításáról szóló
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2007)0159 – C6-0104/2007 –

2007/0054(COD)] – Foglalkoztatási és Szociális Bizottság.
Előadó: Őry Csaba (A6-0515/2007)

Felszólal Stavros Dimas (a Bizottság tagja).

Őry Csaba előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL: Mario MAURO

alelnök

Felszólal Ria Oomen-Ruijten, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Joel Hasse Ferreira, a PSE képviselőcso-
port nevében, Ona Juknevičienė, az ALDE képviselőcsoport nevében, Wiesław Stefan Kuc, az UEN képvise-
lőcsoport nevében, Jean Lambert, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Zuzana Roithová, Emine Bozkurt,
Janusz Wojciechowski és Hegyi Gyula.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Petya Stavreva.

Felszólal Stavros Dimas és Őry Csaba.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.01.15-i jegyzőkönyv, 8.6. pont.

7. Fogyasztói hitelek ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjára vonatkozóan a fogyasztói hitelmegállapodásokról és
a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv
elfogadásáról [09948/2/2007 – C6-0315/2007 – 2002/0222(COD)] – Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi
Bizottság.
Előadó: Kurt Lechner (A6-0504/2007)

Kurt Lechner előterjeszti az ajánlást.

Felszólal Meglena Kuneva (a Bizottság tagja).

Felszólal Malcolm Harbour, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Arlene McCarthy, a PSE képviselőcsoport
nevében, Diana Wallis, az ALDE képviselőcsoport nevében, Eoin Ryan, az UEN képviselőcsoport nevében,
Heide Rühle, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Eva-Britt Svensson, a GUE/NGL képviselőcsoport nevé-
ben, Godfrey Bloom, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Toine
Manders, Małgorzata Handzlik, Mia De Vits és Wolf Klinz.
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Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Zita Pleštinská, Margarita Starkevičiūtė, Piia-Noora Kauppi és Jean-
Paul Gauzès.

Felszólal Meglena Kuneva és Kurt Lechner.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.01.16-i jegyzőkönyv, 4.2. pont.

(Az ülést 11.15-kor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 11.30-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Alejo VIDAL-QUADRAS

alelnök

8. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegy-
zőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva csupán elektronikus formában állnak ren-
delkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.

*
* *

Felszólal Nigel Farage, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, aki közli, hogy képviselőcsoportja, valamint
néhány más képviselő kéri, hogy mindegyik szavazás név szerinti szavazás legyen, és megindokolja e kérel-
met; Hannes Swoboda, aki kéri az elnököt, hogy ellenőrizze e kérés elfogadhatóságát, és Marco Cappato egy
technikai jellegű kérdéssel kapcsolatban.

Az elnök emlékeztet az Eljárási Szabályzat szavazásra vonatkozó rendelkezéseire, és közli, hogy levelet
kapott Graham Boothtól a szavazások lebonyolításával kapcsolatban, melyet eljuttat majd az Elnökök Érte-
kezletének, valamint a parlamenti reformmal foglalkozó munkacsoportnak. Közli, hogy a mai napon a
benyújtott név szerinti szavazás iránti kérelmeknek megfelelően fogja lebonyolítani a szavazást, az elkövet-
kező ülésekre vonatkozóan pedig majd azt követően hoznak döntést.

Felszólal Christopher Heaton-Harris és Graham Booth a szavazási eljárással kapcsolatban.

8.1. Partnerségek kialakítása a stabilizációs és társulási folyamat keretében *
(az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a stabilizációs és társulási folyamat keretében európai partnerségek létrehozásáról szóló
533/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2007)0662
– C6-0471/2007 – 2007/0239(CNS)] – Külügyi Bizottság.
Előadó: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0517/2007)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0001)
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