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ELNÖKÖL: Martine ROURE

alelnök

Felszólal Marcin Libicki, aki jelzi, hogy tévedett a Barsi-Pataky Etelka-jelentésről(A6-0190/2007) folytatott
szavazás során egy hibás kijelzés miatt.

7. 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:

– Dárfúr – B6-0311//2007: Eija-Riitta Korhola;

– Willi Piecyk-jelentés – A6-0235/2007: John Attard-Montalto és Philip Claeys;

– Barsi-Pataky Etelka-jelentés – A6-0190/2007: Kathy Sinnott;

– Dariusz Rosati-jelentés – A6-0264/2007: Zita Pleštinská;

– Michał Tomasz Kamiński-jelentés – A6-0217/2007: Zuzana Roithová, Zita Pleštinská, Elmar Brok,
Czesław Adam Siekierski, Bogusław Rogalski és Ryszard Czarnecki.

8. 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.

9. A Tanács közös álláspontjainak közlése

Az elnök asszony az Eljárási Szabályzat 57. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta
a Tanács következő közös álláspontjait, valamint az indokolásokat, amelyek a Tanácsot a közös álláspontok
elfogadásához vezették, és a Bizottság álláspontját az alábbiakra vonatkozóan:

– A Tanács által 2007. június 28-án elfogadott közös álláspont a tagállamokban a polgári és kereskedelmi
ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről („iratkézbesítés”), és az 1348/2000/EK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására
tekintettel (08703/5/2007 – C6-0217/2007 – 2005/0126(COD));
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: JURI

– A Tanács által 2007. május 21-én elfogadott közös álláspont a vállalkozások statisztikai célú nyilván-
tartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (07656/5/2007 – C6-0218/2007 –

2005/0032(COD));
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: ECON
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A döntése meghozatalához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a
holnapi nap, 2007.07.13.

*
* *

Felszólal Bogusław Rogalski, hogy szóbeli indokolást fűzzön az Erik Meijer-jelentéssel (A6-0214/2007) kap-
csolatos szavazáshoz (az elnök asszony azt feleli, hogy már felfüggesztette az ülést, és kéri, hogy írásban adja
be az indokolást).

(A 12.45-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Adam BIELAN

alelnök

10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

11. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének esetei-
ről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2007.07.10-i jegyzőkönyv, 4. pont.)

11.1. Az iraki menekültek emberjogi helyzete

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0291/2007, B6-0295/2007, B6-0299/2007, B6-0300/2007,
B6-0303/2007 és B6-0308/2007

Marios Matsakis, Esko Seppänen (a szerző helyettese), Charles Tannock, Paulo Casaca, Jean Lambert és
Bogusław Rogalski előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal Eija-Riitta Korhola, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, John Attard-Montalto, a PSE képviselőcso-
port nevében, Kathy Sinnott, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, Jean-Claude Martinez, az ITS képvise-
lőcsoport nevében, Justas Vincas Paleckis és Janez Potočnik (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.07.12-i jegyzőkönyv, 13.1. pont.

11.2. Az emberi jogok megsértése a Dnyeszteren túli területeken (Moldova)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0292/2007, B6-0293/2007, B6-0296/2007, B6-0298/2007,
B6-0302/2007 és B6-0304/2007

Marios Matsakis, Marcin Libicki, Esko Seppänen, Maria Petre, Marianne Mikko és Gérard Onesta előterjeszti
az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal Bernd Posselt, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Józef Pinior, a PSE képviselőcsoport nevében,
Roberta Alma Anastase, Tadeusz Zwiefka és Janez Potočnik (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.07.12-i jegyzőkönyv, 13.2. pont.
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