
A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Felszólal Astrid Lulling (előadó), aki javasolja az illetékes bizottság módosításainak és jelentésének elutasítá-
sát, valamint Pervenche Berès (az ECON bizottság elnöke), e felszólalással kapcsolatban.

Elutasítva

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elutasítva

(Az elfogadott szövegek között szerepel a Bizottság javaslatának elutasítását megerősítő jogalkotási állásfog-
lalás (P6_TA(2007)0324).)

8.37. Az európai létfontosságú infrastruktúrák azonosítása, kijelölése és védelme *
(szavazás)

Jelentés az európai létfontosságú infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása
szükségességének értékeléséről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2006)0787 –

C6-0053/2007 – 2006/0276(CNS)] – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság.
Előadó: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0270/2007)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 36. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2007)0325)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2007)0325)

8.38. A földgáz és a villamos energia belső piacának jövőbeni lehetőségei (szava-
zás)

Jelentés a földgáz és a villamos energia belső piacának jövőbeni lehetőségei [2007/2089(INI)] – Ipari, Kuta-
tási és Energiaügyi Bizottság.
Előadó: Alejo Vidal-Quadras (A6-0249/2007)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 37. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0326)

Felszólalások a szavazásról:

– Alejo Vidal-Quadras (előadó) a 2. módosításhoz szóbeli módosítást terjeszt elő, melyet elfogadnak.

8.39. Az ipari halászat, valamint a halliszt- halolajtermelés (szavazás)

Jelentés az ipari halászatról, valamint a halliszt- és halolajtermelésről [2004/2262(INI)] – Halászati Bizottság.
Előadó: Struan Stevenson (A6-0155/2005)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 38. pont)
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ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0327)

*
* *

Felszólal Åsa Westlund, aki közli, hogy hiába kért a jelentéseiről folytatott szavazás folyamán kétszer is
elektronikus ellenőrzést (A6-0153/2007 és A6-0154/2007) (az elnök asszony ezt tudomásul veszi).

9. A kormányközi konferencia összehívása (módosítások benyújtási határideje)

Az elnök asszony bejelenti, hogy a kormányközi konferencia összehívásáról szóló Leinen-jelentéshez
(A6-0279/2007) (a napirend 46. pontja) fűzött módosítások benyújtási határidejét meghosszabbították
2007.07.10., kedd 15 óráig.

10. 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.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

– María Sornosa Martínez-jelentés – A6-0218/2007: Ivo Belet, Philip Claeys

– Åsa Westlund-jelentés – A6-0154/2007: Zuzana Roithová

– Alejo Vidal-Quadras-jelentés – A6-0249/2007: Markus Pieper

– Jeanine Hennis-Plasschaert-jelentés – A6-0270/2007: Hubert Pirker

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.

(A 13.10-kor megszakított ülést 15.05-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Luigi COCILOVO

alelnök

12. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.
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