
A vita lezárását követően az Eljárási Szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalási
indítványok:

— Karl-Heinz Florenz, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság nevében, a
nagyteljesítményű aktív tengeri hanglokátorok környezeti hatásairól (B6-0089/2004).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2004.10.28-i jegyzőkönyv 4.11. pont

4. Szavazások órája

A szavazás eredményei részletesen (módosító indítványok, külön és részenkénti szavazatok stb.) a jegyző-
könyvhöz csatolt I. számú mellékletben találhatók.

4.1. Az Európai Unió költségvetési tervezete – 2005-ös költségvetési év (szavazás)

— Módosítási tervezetek és módosító javaslatok a 2005. évi általános költségvetési terv Bizottságra vonat-
kozó III. szakaszának előirányzatairól

— Módosítási tervezetek a a 2005. évi általános költségvetési tervnek az Európai Parlamentre, a Tanácsra, a
Bíróságra, a Számvevőszékre, a Gazdasági és Szociális Bizottságra, a Régiók Bizottságára, az Európai
Ombudsmanra és az Európai Adatvédelmi Biztosra vonatkozó I., II., IV., VI., VII. és VIII. szakaszaihoz.

A szerződések rendelkezései szerint (az úgynevezett nem-kötelező kiadásokra vonatkozó) módosítási tervezetek elfogadá-
sához az Európai Parlament összes képviselője többségének szavazatát kell megszerezni. A (kötelező kiadásokra vonat-
kozó) módosító javaslatok esetében elegendő a leadott szavazatok többsége.

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 1. pont)

Az elfogatott módosítási tervezetek és módosító javaslatok az „elfogadott szövegekhez” csatolt mellékletben
szerepelnek.

Felszólalások:

A szavazás előtt a következő képviselők szólaltak fel:

— Salvador Garriga Polledo (főelőadó), technikai helyesbítéseket előterjesztve az 592., a 65., a 66., a 67., a
69. és az 599. módosításokhoz, valamint a 16 05 01 sorhoz,

— Lars Wohlin, a IND/DEM képviselőcsoport nevében, azt javasolva, hogy a főelőadó által előterjesztett
technikai helyesbítéseket bocsássák név szerinti szavazásra (az elnök megállapítja, hogy Lars Wohlin
nem ragaszkodik az indítványához, ezért annak nem ad helyet).

A parlament jóváhagyta a főelőadó által előterjesztett technikai helyesbítéseket.

A szavazás során a következő képviselők szólaltak fel:

— Salvador Garriga Polledo, az 586. módosításról,

— Anne Elisabet Jensen (a III. szakasztól eltérő szakaszok előadója), a 436. és a 370. módosítások ponto-
sítása érdekében (209. sor),

— Salvador Garriga Polledo, a 495., a 68. és a 343. módosításokról – a 7. egységre vonatkozó szavazás
után jelezte, hogy a 3. rovat betelt; erre a kérdésre visszatért a szavazás végén, jelezve, hogy össze fogja
hívni a koordinátorok ülését, hogy megoldást találjanak erre a problémára,

— Salvador Garriga Polledo, Markus Ferber és Dirk Sterckx, a 610. és 210. módosításoz fűzött „Megjegy-
zések” rész elfogadásához szükséges többség típusáról,

— Salvador Garriga Polledo a 16. tömbről.
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