
ELNÖKÖL: Hans-Gert PÖTTERING

elnök

9. Ünnepi ülés – A szíriai főmufti

A Parlament 12.05 és 12.30 között, Ahmad Badreddin Haszún, szíriai főmufti látogatása alkalmából ünnepi
ülést tart.

ELNÖKÖL: Alejo VIDAL-QUADRAS

alelnök

10. Szavazások órája (folytatás)

Felszólal Graham Booth, aki úgy véli, hogy az elnök nem tartotta be a szavazásokra vonatkozó eljárást
azzal, hogy nem mondta el szóban a név szerinti szavazások eredményét (az elnök azt feleli, hogy a szava-
zások eredményei láthatóak a plenáris ülésteremben található kivetítőkön).

10.1. Veszteségekkel kapcsolatos adóeljárás határokon átnyúló tényállások esetén
(szavazás)

Jelentés a határokon átnyúló tényállások esetén alkalmazandó, veszteségekkel kapcsolatos adóeljárásról
[2007/2144(INI)] – Gazdasági és Monetáris Bizottság.
Előadó: Piia-Noora Kauppi (A6-0481/2007)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0008)

10.2. A munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos közösségi
stratégia 2007–2012 között (szavazás)

Jelentés a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos közösségi stratégiáról 2007–2012
között [2007/2146(INI)] – Foglalkoztatási és Szociális Bizottság.
Előadó: Glenis Willmott (A6-0518/2007)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0009)

*
* *

Felszólal a szavazási eljárással kapcsolatban: Christopher Beazley, Reinhard Rack és Daniel Hannan (az elnök
hangsúlyozza, hogy szigorúan tiszteletben tartották az Eljárási Szabályzatot) és Nigel Farage.
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Felszólal Martin Schulz, a PSE képviselőcsoport nevében, aki az Eljárási Szabályzat 171. cikke alapján kéri,
hogy az ülést függesszék fel ezen a ponton és a szavazások indokolását halasszák el ma este 22.00 órára.

Az elnök szavazásra bocsátja a kérést.

A Parlament elektronikus szavazással (133 mellette, 48 ellene, 2 tartózkodás) jóváhagyja az ülés felfüggesz-
tésére irányuló kérelmet.

Az elnök közli, hogy a szavazások megindokolásának időpontját 15.00-kor fogják bejelenteni.

11. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résul-
tats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)”, valamint „A név szerinti szavazások
eredményei” című melléklet nyomtatott változatában.

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

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos
Lapban közzéteszik.

*
* *

Marco Pannella közli, hogy nem működött a szavazógépe a Bogusław Liberadzki-jelentésről –

A6-0506/2007 folytatott szavazás során.

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

ELNÖKÖL: Gérard ONESTA

alelnök

12. Napirend

Az elnök annak lehetővé tétele érdekében, hogy a ma délelőtti szavazásokkal kapcsolatban a képviselők
elmondhassák indokolásaikat, a következő módosítást javasolja a mai napirendhez: a Bizottságnak „A sze-
métszállítás aggasztó helyzete Campania régióban” című nyilatkozatáról (a napirend 53. pontja) folytatott vitát
hozzák előbbre és tartsák közvetlenül a Roberta Angelilli-jelentésről – A6-0520/2007 (a napirend 22. pontja)
szóló vita után.

A szavazások megindokolására a napirend utolsó pontja után kerül sor.

Felszólal Christopher Heaton-Harris, az Eljárási Szabályzat 171. cikkének a szavazásokat követő alkalmazá-
sával, valamint annak következményeivel kapcsolatban (az elnök emlékeztet arra, hogy az ülés elnöke bár-
mikor jogosult felfüggeszteni az ülést, valamint hogy egyébként a Parlament dönt a saját napirendjéről), Jim
Allister, az ülés felfüggesztésére vonatkozó szavazás során követett eljárással kapcsolatban, amelyet szabály-
talannak ítél, Hannes Swoboda, a PSE képviselőcsoport nevében, e szavazás teljesen egyértelmű kimenetelé-
ről, és Daniel Hannan, az Eljárási Szabályzat 171. és 163. cikkének alkalmazásáról.

A Parlament elektronikus szavazással (115 mellette, 23 ellene, 0 tartózkodással) jóváhagyja a javaslatot.

A napirend ennel megfelelően módosul.
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