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RÖVID INDOKOLÁS

Általános háttér
1998-ban a Tanács első alkalommal egyezett bele, hogy a környezet védelmére büntetőjog 
általi intézkedéseket tesz. Az akkori megbeszéléseket és határozatokat követően a Bizottság 
2001-ben irányelvre irányuló javaslatot fogadott el, a Parlament pedig 2002-ben első 
olvasatban elfogadta a jelentést.

A legfontosabb a környezetvédelemre vonatkozó közösségi jogszabályok hatékonyabb 
alkalmazásának biztosítása volt egy közös bűncselekményi minimumlista felállításával. A 
Tanács azonban ahelyett, hogy megtárgyalta volna a parlamenti és bizottsági javaslatokat, 
2003 januárjában a 3. pilléren alapuló (EU-Szerződés) kerethatározatot fogadott el.

Az Európai Bíróság megsemmisítette ezt a kerethatározatot, arra való hivatkozással, hogy a 
határozat minden része a környezetvédelemre irányul, és ezt az EK-Szerződés 175. cikkét (1. 
pillér) alkalmazva lehet, illetve kell megtenni.

Következésképpen ezen a területen nincs jogszabályozás vagy rendelkezés, a Tanács ugyanis 
egy 3. pillérbe tartozó határozatot fogadott el, amelyet aztán a Bíróság megsemmisített, 
miközben nem volt az 1. pillérbe tartozó jogszabályozás.

Ezért mind a Parlament, mind a Bizottság az új javaslat szükségessége mellett érvelt, amelyet 
a múlt évben elő is terjesztettek (COM (2007)0051).

A javaslat 
A jelenlegi bizottsági javaslat két leglényegesebb és legvitatottabb része 1) egy harmonizált, 
minden tagállam által büntetőjogi szankciókkal büntetendő bűncselekményi lista felállítására, 
és 2) egy közös keretben való megegyezés révén a különösen súlyos környezetkárosító 
bűncselekmények esetében alkalmazandó szankciók összehangolására és közelítésére irányul.
Ezeket a lépéseket szükségesnek tartották a környezet hatékony védelmének biztosítása, 
valamint a Közösség teljes területén történő egységes és tisztességes alkalmazás és 
végrehajtás garantálása szempontjából.

Az Európai Bíróság azonban „a hajók által okozott szennyezés” ügyben hozott határozatában 
(a C-440/05 ügyben hozott 2007. október 23-i ítélet) a közelmúltban növelte a nyomást 
különösen a jelenlegi javaslat 5. és 7. cikkében a szankciók mind a természetes, mind a jogi 
személyek esetében történő harmonizálására vonatkozó rendelkezéseket illetően.

A Környezetvédelmi Bizottság véleménye 
A vélemény előadója eredményesnek tartja a Bizottság által előterjesztett keretjavaslatot a 
környezet hatékony védelmének biztosítása, valamint a Közösség teljes területén történő 
egységes és tisztességes alkalmazás és végrehajtás garantálása szempontjából.
A vélemény előadója ezért javasolja, hogy ezeken a kifejezett pontokon ne töröljék, illetve 
módosítsák a Bizottság javaslatát.

A bűncselekményekkel kapcsolatosan a vélemény előadója szeretné bizonyos konkrét 
szempontok megfogalmazásának és jelentésének megerősítését.
Az élőhelyek védelmének prioritással kell rendelkezniük, azonban a tagállamok kritikával 
illették a Bizottság javaslatát mondván, hogy az nem világos és nem egyértelmű, ezért a 
vélemény előadója módosítást javasolt a „védett élőhely” kifejezés tisztázására és pontos 
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meghatározására vonatkozóan.

Ezenkívül a vélemény előadója javasolja a gyártók, exportőrök, importőrök, szállítmányozók 
stb. felelősségének hangsúlyozását.
Azokban az esetekben, amikor okkal vélhető, hogy az érintett termék vagy anyag egy személy 
halálát vagy súlyos sérülését, vagy a környezet jelentős károsodását okozhatja, a kezelést, az 
eladást, a tárolást vagy hasonlót ezen irányelv értelmében bűncselekménynek kell tekinteni.

Végül a vélemény előadója javasolja a tagállamok azon kötelezettségének tisztázását, hogy a 
környezetkárosító bűncselekményeknek az ezen irányelvben vázolt új megközelítés révén 
történő visszaszorításához elegendő erőforrást, személyzetet és továbbképzést biztosítanak.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a Jogi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő 
módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás 1
(5) preambulumbekezdés

(5) Azzal, hogy a büntetőjogi szankciók 
kivetésével a közigazgatási hatóságok 
helyett az igazságügyi hatóságokat ruházzák 
fel, a nyomozásért való felelősség és a 
környezetvédelmi szabályok betartatása
olyan hatóságok hatáskörébe kerül, amelyek
függetlenek az üzembentartási és kibocsátási 
engedélyeket kiállító hatóságoktól.

(5) Azzal, hogy a büntetőjogi szankciók 
kivetésével a közigazgatási hatóságok 
helyett az igazságügyi hatóságokat ruházzák 
fel, a nyomozásért való felelősség és a 
környezetvédelmi szabályok betartatása
azon tagállam hatóságainak hatáskörébe 
kerül, amelyben a törvény szerint 
bűncselekményt képező földtani veszély 
létrejön, és amely hatóságok függetlenek az 
üzembentartási és kibocsátási engedélyeket 
kiállító hatóságoktól.

Indokolás

Ez a módosítás a környezetet érő kárral, illetve a halált vagy súlyos sérülést okozó, 
szándékosan elkövetett bűncselekménnyel kapcsolatban indított eljárás helye szempontjából 
fontos. Tekintettel arra, hogy a szennyező anyagok általában átjutnak a határokon, az ügy 
kivizsgálására és a szankciók kirovására legalkalmasabb hatóságok nem annak az államnak a 
hatóságai, amelyből a veszély származik, hanem amelyben az kárt okoz a környezet és a 

                                               
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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közegészség terén.

Módosítás 2
(6) preambulumbekezdés

(6) A környezet hatékony védelmének 
elérése céljából különösen szükség van az 
olyan környezetre káros tevékenységekkel 
szembeni visszatartó erejű szankciók 
megerősítésére, amelyek jellemzően a 
levegő, beleértve a sztratoszférát, a talaj, a 
vizek, az állatok vagy növények, beleértve a 
fajok megőrzését, jelentős károsodását 
okozzák.

(6) A környezet hatékony védelmének 
elérése céljából különösen szükség van az 
olyan környezetre káros tevékenységekkel 
szembeni visszatartó erejű szankciók 
megerősítésére, amelyek jellemzően a táj, a
levegő, beleértve a sztratoszférát, az 
alapkőzet, a talaj, a vizek, az állatok vagy 
növények, beleértve a fajok megőrzését, 
jelentős károsodását okozzák.

Indokolás

A környezetre nézve káros tevékenységek kapcsán nem említik az alapkőzetet (a litoszférát). A 
talaj (amelyben megtalálható) csupán egy külső – legfeljebb 1,5 méter vastag – réteg, amely 
az alapkőzeten képződik.

A szemétlerakók és hulladéklerakatok (amelyek veszélyes vagy radioaktív hulladékot 
tartalmazhatnak) régi bányákban vagy kőfejtőkben (és ezért magában az alapkőzetben) 
találhatók.

A külszíni fejtés különösen megzavarhatja a szárazföldi ökoszisztémákat, és súlyos károkat 
okozhat.

Módosítás 3
(7) preambulumbekezdés

(7) A jogszabályból eredő cselekvési 
kötelezettség elmulasztásának hasonló
hatása lehet, mint az aktív cselekvésnek, 
ezért ennek megfelelő szankciókat szintén ki 
kell vetni.

(7) A jogszabályból eredő cselekvési 
kötelezettség elmulasztásának hasonló vagy 
súlyosabb következményei lehetnek 
azoknál, amelyek az aktív cselekvésből 
fakadnak, ezért ennek megfelelő 
szankciókat szintén ki kell vetni.

Módosítás 4
(9) preambulumbekezdés

(9) A környezet hatékony védelmének 
elérése céljából az ilyen tevékenységekkel 

(9) A környezet hatékony védelmének 
elérése céljából az olyan tevékenységekkel
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kapcsolatos bűnsegélyt és felbujtást is 
bűncselekménynek kell tekinteni.

vagy magatartással kapcsolatos bűnsegélyt 
és felbujtást is bűncselekménynek kell 
tekinteni, amelyek cselekvés és/vagy 
mulasztás révén a környezetben kárt 
okoznak és/vagy súlyos károsodásának 
veszélyéhez vezetnek, és a bűncselekményt 
előidéző eszközöknek valódi óvintézkedések 
tárgyát kell képezniük a környezet hatékony 
védelme céljából, valamint a megelőzés és 
az elővigyázatosság elvével összhangban.

Módosítás 5
1. cikk

Ezen irányelv a környezet hatékonyabb 
védelme céljából büntetőjogi vonatkozású 
intézkedéseket állapít meg.

Ezen irányelv a környezet hatékonyabb 
védelme céljából büntetőjogi vonatkozású 
intézkedéseket állapít meg. Az irányelv 
kizárólag a büntetőjogi felelősségre 
vonatkozik, és nem érinti a közösségi vagy 
nemzeti jogot, illetve a környezeti károkért 
fennálló polgári jogi felelősség tekintetében 
ezekből származtatott egyetlen szabályt sem.

Indokolás

Fontos biztosítani, hogy a büntetőeljárás egyidejűleg ne zárja ki a környezetvédelmi 
felelősségre vonatkozó jogszabályok alkalmazását, amelyek a kár helyreállítására 
összpontosítanak.

Módosítás 6
2. cikk – a) pont

(a) „jogellenes”: a környezet védelmét célzó 
közösségi jogszabály vagy törvény, 
közigazgatási rendelet vagy tagállami 
illetékes hatóság által hozott határozat 
megsértése.

(a) „jogellenes”: a környezet és a 
közegészség védelmét célzó közösségi 
jogszabály vagy törvény, közigazgatási 
rendelet vagy tagállami illetékes hatóság 
által hozott határozat megsértése.

Indokolás

A javaslat 3., 5. és 7. cikkében szereplő bűncselekmények és szankciók az élet és a 
közegészség különböző vonatkozásaival, valamint a környezettel kapcsolatos kérdésekre 
terjednek ki. A 7. cikk konkrét pénzbüntetéseket és pénzbeni kártérítést ír elő a halált vagy 
súlyos sérülést okozó bűncselekmények tekintetében.
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Módosítás 7
2. cikk – b) pont

(b) „jogi személy”: bármely jogalany, amely 
az alkalmazandó nemzeti jog értelmében 
ilyen jogállással rendelkezik, kivéve az 
államokat vagy a közhatalmat gyakorló 
egyéb közjogi szerveket, illetve a 
nemzetközi közjogi szervezeteket.

(b) „jogi személy”: bármely jogalany, amely 
az alkalmazandó nemzeti jog értelmében 
ilyen jogállással rendelkezik, beleértve az 
államokat vagy a közhatalmat gyakorló 
egyéb közjogi szerveket, illetve a 
nemzetközi közjogi szervezeteket.

Indokolás

Az állami szervek nem mentesíthetők az ebben az irányelvben előírt környezetvédelmi jogi 
vagy büntetőjogi felelősség alól.

Módosítás 8
2. cikk – ba) pont) (új)

(ba) „védett élőhely”: a 79/409/EGK 
irányelv 4. cikkének (1) vagy (2) bekezdése 
értelmében kijelölt különleges védelmi 
terület vagy a 92/43/EGK irányelv 4. 
cikkének (4) bekezdése értelmében kijelölt 
különleges természetmegőrzési terület.

Módosítás 9
3. cikk – a) pont

(a) anyagok vagy ionizáló sugárzás
levegőbe, talajba vagy vízbe történő 
kibocsátása vagy bejuttatása olyan 
mennyiségben, amely bármely személy 
halálát vagy súlyos sérülését okozza;

(a) anyagoknak vagy ionizáló sugárzásnak 
a Föld felszínébe, levegőbe, alapkőzetbe,
talajba vagy vízbe történő kibocsátása vagy 
bejuttatása olyan mennyiségben, amely 
bármely személy vagy állat halálát vagy 
súlyos sérülését okozza;

Módosítás 10
3. cikk – b) pont

(b) anyagok vagy ionizáló sugárzás
levegőbe, talajba vagy vízbe történő 
jogellenes kibocsátása vagy bejuttatása 
olyan mennyiségben, amely bármely 
személy halálát vagy súlyos sérülését vagy a 
levegő, a talaj, a víz minőségének, vagy az 

(b) anyagoknak vagy ionizáló sugárzásnak 
a Föld felszínébe, levegőbe, alapkőzetbe,
talajba vagy vízbe történő jogellenes 
kibocsátása vagy bejuttatása olyan 
mennyiségben, amely bármely személy 
halálát vagy súlyos sérülését vagy a levegő, 
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állatoknak vagy növényeknek a jelentős 
károsodását okozza vagy okozhatja;

a talaj, a kőzet, a víz minőségének, vagy az 
állatoknak vagy növényeknek a jelentős 
károsodását okozza vagy okozhatja;

Indokolás

A rendelkezés nem említi a litoszféra legkülső rétegét, ahol a topográfia (domborzat, 
kitettség) közvetlenül befolyásolja az ionizáló sugárzás és más anyagok terjedését.

Módosítás 11
3. cikk – c) pont

(c) hulladék – beleértve a veszélyes 
hulladékot is – jogellenes kezelése, beleértve 
az ártalmatlanítást és tárolást, szállítása, 
kivitele vagy behozatala, amely bármely 
személy halálát vagy súlyos sérülését, illetve 
a levegő, a talaj, a víz minőségének, vagy az 
állatoknak vagy növényeknek a jelentős 
károsodását okozza vagy okozhatja;

(c) hulladék – beleértve a veszélyes 
hulladékot is – jogellenes kezelése, beleértve 
az ártalmatlanítást és tárolást, szállítása, 
kivitele vagy behozatala, amely bármely 
személy halálát vagy súlyos sérülését, illetve 
a levegő, az alapkőzet, a talaj, a víz 
minőségének, vagy az állatoknak vagy 
növényeknek a jelentős károsodását okozza 
vagy okozhatja;

Indokolás

A környezetre nézve káros tevékenységek kapcsán nem említik az alapkőzetet (a litoszférát). A 
talaj (amelyben megtalálható) csupán egy külső – legfeljebb 1,5 méter vastag – réteg, amely 
az alapkőzeten képződik.

A szemétlerakók és hulladéklerakatok (amelyek veszélyes vagy radioaktív hulladékot 
tartalmazhatnak) régi bányákban vagy kőfejtőkben (és ezért magában az alapkőzetben) 
találhatók.

Módosítás 12
3. cikk – d) pont

(d) olyan üzem jogellenes működtetése, 
amelyben veszélyes tevékenységet 
végeznek, illetve veszélyes anyagokat vagy 
készítményeket tárolnak vagy használnak, és 
amely az üzemen kívül bármely személy 
halálát vagy súlyos sérülését, vagy a levegő, 
a talaj, a víz minőségének, vagy az 
állatoknak vagy a növényeknek a jelentős 
károsodását okozza vagy okozhatja;

(d) olyan üzem szabályellenes működtetése, 
jogsértő cselekedetből, hanyagságból, 
gondatlanságból, ítélőképesség hiányából 
vagy nem megfelelő karbantartásából 
fakadó üzemzavara vagy jogellenes 
működtetése, amelyben veszélyes 
tevékenységet végeznek, illetve veszélyes 
anyagokat vagy készítményeket tárolnak 
vagy használnak, és amely az üzemen kívül 
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bármely személy halálát vagy súlyos 
sérülését, vagy a levegő, a talaj, a víz 
minőségének, vagy az állatoknak vagy a 
növényeknek a jelentős károsodását okozza 
vagy okozhatja;

Módosítás 13
3. cikk – f) pont

(f) nukleáris anyagok vagy más veszélyes 
radioaktív anyagok jogellenes gyártását, 
kezelését, tárolását, használatát, szállítását, 
kivitelét vagy behozatalát, amely bármely 
személy halálát vagy súlyos sérülését, vagy 
a levegő, a talaj, a víz minőségének, vagy az 
állatoknak vagy növényeknek a jelentős 
károsodását okozza vagy okozhatja;

(f) nukleáris anyagok vagy más veszélyes 
radioaktív anyagok jogellenes gyártását, 
kezelését, tárolását, használatát, szállítását,
értékesítését és forgalmazását, valamint
kivitelét vagy behozatalát, amely bármely 
személy halálát vagy súlyos sérülését, vagy 
a levegő, az alapkőzet, a talaj, a víz 
minőségének, vagy az állatoknak vagy 
növényeknek a jelentős károsodását okozza 
vagy okozhatja;

Indokolás

A rendelkezés nem terjed ki a veszélyes anyagok kereskedelmére és forgalmazására.

Módosítás 14
3. cikk – h) pont

(h) a védett élőhely jogellenes jelentős
rongálása;

(h) a védett élőhely jogellenes jelentős
rongálását okozó bármilyen magatartás, 
beleértve az építési munkák, 
kőzetkitermelés, erdőirtás, fakivágási és –
ültetési munkák és gyújtogatás révén 
megvalósuló rongálást;

Módosítás 15
3. cikk – ia) pont) (új)

(ia) az alábbi anyagok gyártása, kezelése, 
tárolása, használata, szállítása, kivitele 
vagy behozatala:
– géntechnológiával módosított szervezetek, 
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azok környezetbe bocsátása, ilyen 
szervezetek forgalomba hozatala és a 
hozzájuk kapcsolódó kockázatokra 
vonatkozó új adatok közlésének 
elmulasztása,
– polgári felhasználású robbanóanyagok, 
– pirotechnikai anyagok, 
– vegyi anyagok, 
– biocidok és növényvédő szerek, 
amelyek bármely személy halálát vagy
súlyos sérülését, vagy a levegő, a talaj, a víz 
minőségének, állatoknak vagy növényeknek 
a jelentős károsodását okozzák vagy 
okozhatják.

Módosítás 16
3. cikk – ib) pont) (új)

(ib) jogellenesen begyűjtött faanyag vagy 
biomassza behozatala és kivitele;

Módosítás 17
3. cikk – ic) pont) (új)

(ic) olyan tengeri közlekedési eszközök 
birtoklása vagy forgalomba bocsátása, 
amelyről tudományosan igazolt, hogy 
súlyos káros hatást gyakorolnak a 
környezetre (többek között a szimpla falú, 
rendkívül rossz állapotban levő hajók 
birtoklása vagy forgalomba bocsátása).

Módosítás 18
4. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy a 3. cikkben 
említett magatartásokban bűnsegédként vagy 
felbujtóként való részvétel
bűncselekménynek minősül.

A tagállamok biztosítják, hogy a 3. cikkben 
említett magatartásokban bűnsegédként vagy 
felbujtóként való részvételt
bűncselekménynek tekintsék, és biztosítják, 
hogy általában véve az a magatartás, amely 
cselekvés vagy mulasztás révén károsítja a 
környezetet vagy annak komoly 
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károsodását eredményezheti, szintén 
bűncselekménynek minősüljön.

Módosítás 19
4. cikk – (1a) bekezdés (új)

A tagállamok biztosítják, hogy a környezet 
hatékony védelme érdekében, valamint a 
megelőzés és az elővigyázatosság elvével 
összhangban az érintett eszközök – amelyek 
veszélyt idézhetnek elő vagy kárt 
okozhatnak – valódi óvintézkedések 
(elkobzás) tárgyát képezzék.

Módosítás 20
5. cikk – (5) bekezdés – a) pont

(a) természetes személy hatósági engedélyt 
vagy jóváhagyást megkívánó 
tevékenységben való részvételből, vagy 
vállalat vagy alapítvány alapításából, 
igazgatásából vagy irányításából való 
kizárása, amennyiben az elítéléséhez vezető 
tények alapján fennáll hasonló jellegű 
bűncselekmény általa történő ismételt 
elkövetésének jelentős veszélye.

(a) természetes személy vagy természetes 
személyek hatósági engedélyt vagy 
jóváhagyást megkívánó tevékenységben 
való részvételből, vagy vállalat, szövetkezet, 
egyesület vagy alapítvány alapításából, 
igazgatásából vagy irányításából való 
kizárása, amennyiben az elítéléséhez vagy 
elítélésükhöz vezető tények alapján fennáll 
hasonló jellegű bűncselekmény általa vagy 
általuk történő ismételt elkövetésének 
jelentős veszélye.

Módosítás 21
6. cikk – (1) bekezdés, bevezetés

1. A tagállamok biztosítják, hogy a jogi 
személyeket felelősségre lehessen vonni a 3. 
cikkben említett olyan bűncselekményért, 
amelyet javukra akár egyénileg vagy akár a 
jogi személy szervének részeként eljáró 
olyan személy követett el, aki a jogi 
személyen belül vezető beosztást tölt be, 
amely a következőkön alapul:

1. A tagállamok biztosítják, hogy a jogi 
személyeket – a polgári jogi felelősségen 
felül – felelősségre lehessen vonni a 3. 
cikkben említett olyan bűncselekményért, 
amelyet javukra akár egyénileg vagy akár a 
jogi személy szervének részeként eljáró 
olyan személy követett el, aki a jogi 
személyen belül vezető beosztást tölt be,
vagy a bűncselekmény elkövetésekor, illetve 
a gondatlanság időtartama alatt ilyen 
beosztást töltött be, amely a következőkön 
alapul:
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Módosítás 22
6. cikk – (1a) bekezdés (új)

1a. A tagállamok biztosítják, hogy a jogi 
személy létezésének megszűnésével ne 
szűnjön meg a jogi személy büntetőjogi 
felelőssége, hanem akkor, amikor az 
okozott kárra és/vagy a bűncselekmény 
vagy gondatlanság elkövetésére fény derül, 
a jogi személy azon tagjait, akik vagy 
amelyek a bűncselekmény vagy 
gondatlanság elkövetésekor vagy annak 
ideje alatt a jogi személy tagjai voltak, a 
büntető- és a polgári jog értelmében 
felelősségre lehessen vonni.

Módosítás 23
6. cikk – (3 a) bekezdés (új)

3a. A tagállamok biztosítják, hogy a fent 
említett cselekményekért felelős természetes 
személyek átmenetileg vagy tartósan ne 
tölthessenek be közhivatali tisztséget.

Módosítás 24
7. cikk – (4) bekezdés, bevezetés

4. Az e cikkben előírt szankciókat kísérheti
más szankció vagy intézkedés, különösen:

4. Adott esetben az e cikkben előírt 
szankciókat más szankció vagy intézkedés
kíséri, különösen:

Módosítás 25
7a. cikk (új)

7a. cikk
Óvintézkedések

A tagállamok megfelelő óvintézkedéseket 
vezetnek be vagy tartanak fenn.

Módosítás 26
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9. cikk – (1) bekezdés – (1) albekezdés

1. A tagállamok hatályba léptetik azokat a
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 
[…]-ig megfeleljenek. Haladéktalanul 
eljuttatják a Bizottsághoz az említett 
rendelkezések szövegét, valamint a szóban 
forgó rendelkezések és az ezen irányelv 
közötti megfelelési táblázatot.

1. A tagállamok legkésőbb […]-ig hatályba 
léptetik az ezen irányelvnek történő 
megfeleléshez szükséges törvényi, rendeleti 
és közigazgatási rendelkezéseket.
Biztosítják, hogy az adott szolgálatok 
elegendő személyzetet és képzést kapnak, 
hogy lehetővé váljon a hatóságok és a 
bíróságok számára a környezetkárosító 
bűnözés jelentős csökkentése.
Haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz az 
említett rendelkezések szövegét, valamint a 
szóban forgó rendelkezések és az ezen 
irányelv közötti megfelelési táblázatot.

ELJÁRÁS

Cím A környezet büntetőjogi védelme

Hivatkozások COM(2007)0051 – C6-0063/2007 – 2007/0022(COD)

Illetékes bizottság JURI

Véleményt nyilvánított
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

ENVI
15.3.2007

Társbizottság(ok) - a plenáris ülésen 
való bejelentés dátuma

12.7.2007

A vélemény előadója
       A kijelölés dátuma

Dan Jørgensen
24.5.2007

Vizsgálat a bizottságban 19.12.2007 28.1.2008

Az elfogadás dátuma 26.2.2008

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

54
2
3

A zárószavazáson jelen lévő tagok Adamos Adamou, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena 
Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Magor 
Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, 
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, 
Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, 
Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, 
Aldis Kušķis, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto 
Musacchio, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov 
Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, 
Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, María 
Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas 
Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders 
Wijkman, Glenis Willmott



PE400.272v02-00 14/14 AD\710785HU.doc

HU

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Iles Braghetto, Kathalijne Maria Buitenweg, Philip Bushill-Matthews, 
Genowefa Grabowska, Jutta Haug, Erna Hennicot-Schoepges, 
Johannes Lebech, Jiří Maštálka, Alojz Peterle, Lambert van Nistelrooij


	710785hu.doc

