
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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