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5. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Heinz Kindermann közli, hogy jelen volt, a neve ennek ellenére nem szerepel a jelenléti íven.

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

6. Az utcai hajléktalanság felszámolásáról (írásbeli nyilatkozat)

A Mary Lou McDonald, Jacek Protasiewicz, Claude Moraes, Gérard Onesta és Jean Marie Beaupuy képviselők
által benyújtott 0111/2007. számú, az utcai hajléktalanság felszámolásáról szóló írásbeli nyilatkozat meg-
kapta a Parlament összes képviselője többségének aláírását, így azt az Eljárási Szabályzat 116. cikke (4) be-
kezdésének megfelelően továbbítják a címzettekhez, és az aláírók nevének feltüntetésével közzéteszik a
2008.04.22-i ülésen elfogadott szövegek között.

7. Az Eljárási Szabályzat értelmezése

Az elnök az Eljárási Szabályzat 201. cikkének (3) bekezdése értelmében tájékoztatja a Parlamentet az Eljárási
Szabályzat 116. cikkének az ezen rendelkezés alkalmazásával kapcsolatban megkeresett Alkotmányügyi
Bizottság által adott értelmezéséről.

Az írásbeli nyilatkozatok tartalma nem lépheti át egy nyilatkozat kereteit, és különösen nem foglalhat
magában határozatot olyan ügyekben, amelyeknek elfogadására konkrét eljárásokat és hatásköröket álla-
pít meg az Eljárási Szabályzat.

Amennyiben ezen értelmezés ellen nem emel szót valamely képviselőcsoport vagy legalább 40 képviselő (az
Eljárási Szabályzat 201. cikkének (4) bekezdése) a jelen ülés jegyzőkönyvének elfogadása előtt, úgy az elfo-
gadottnak minősül. Ellenkező esetben az értelmezés szavazásra bocsátandó a plenáris ülésen.

8. 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 elfogadá-
sához vezette, és a Bizottság álláspontját, az alábbiakra vonatkozóan:

– A Tanács által 2008. április 7-én elfogadott közös álláspont egy a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról
szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (06920/3/2008 – C6-0160/2008 –

2006/0278(COD))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: TRAN

A döntése meghozatalához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a
holnapi nap, 2008.04.11.

9. 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
rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.
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