
AJÁNLÁSRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2007)0485)

Felszólalások a szavazásról:

– José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra hibát jelez az (1) bekezdés b) pontjának spanyol nyelvű változa-
tában, amelynek az angol nyelvű változata hiteles (az elnök azt válaszolja, hogy a kérdést meg fogják
vizsgálni);

– Marco Cappato (előadó) szóbeli módosító javaslatokat tesz a 4. és 5. módosításokhoz, amelyeket elfo-
gadnak.

7.15. Zöld könyv az ítéletvégrehajtás hatékonyságának javításáról az Európai
Unióban: bankszámlák letiltása (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya Zöld könyv az ítéletvégrehajtás hatékonyságának javításáról az Európai Unióban:
bankszámlák letiltása [2007/2026(INI)] – Jogi Bizottság.
Előadó: Kurt Lechner (A6-0371/2007)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0486)

7.16. Az európai ombudsman 2006-os tevékenysége (szavazás)

Jelentés az európai ombudsman 2006-os tevékenységéről szóló éves jelentésről [2007/2131(INI)] – Petíciós
Bizottság.
Előadó: Luciana Sbarbati (A6-0301/2007)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 16. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0487)

ELNÖKÖL: Mario MAURO

alelnök

8. 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.
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A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

– Kyösti Virrankoski-jelentés – A6-0397/2007: Hegyi Gyula, Laima Liucija Andrikienė

– Ville Itälä-jelentés – A6-0394/2007: Kathy Sinnott

– Maria Martens-jelentés – A6-0375/2007: Frank Vanhecke

– Marco Cappato-jelentés – A6-0341/2007: Ryszard Czarnecki, Carlo Fatuzzo

9. 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.

(Az ülést 13-kor felfüggesztik, és 15-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Gérard ONESTA

alelnök

10. A Tanács közös álláspontjainak közlése

Az elnök 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. október 15-én elfogadott közös álláspont a tagállamok törvényi, rendeleti vagy
közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes
rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 89/552/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai
parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (10076/6/2007 – C6-0352/2007 –

2005/0260(COD));

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: CULT

– A Tanács által 2007. október 15-én elfogadott közös álláspont a polgári repülés területén közös szabá-
lyokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EK tanácsi ren-
delet, a 1592/2002/EK rendelet, és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai
parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (10537/3/2007 – C6-0353/2007 –

2005/0228(COD));

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: TRAN
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