
337. mód. (S1-2723)
1. rész: a teljes szöveg, az Euroscolára vonatkozó megjegyzések nélkül
2. rész: ezen megjegyzések

Név szerinti szavazásra irányuló kérelem

469. mód. Dover úr és mások
67. mód. Dover úr és mások
343. mód. Dover úr és mások
377. mód. GUE/NGL Képviselőcsoport
290. mód. Verts/ALE
292. mód. Verts/ALE
583. mód. IND/DEM Képviselőcsoport
137. mód. Verts/ALE
593. mód. Verts/ALE
146. mód. Verts/ALE
600. mód. Dover úr és mások
159. mód. Verts/ALE
291. mód. Verts/ALE
221. mód. IND/DEM Képviselőcsoport
663. mód. IND/DEM Képviselőcsoport
295. mód. Verts/ALE
570. mód. IND/DEM Képviselőcsoport, Dover úr és mások
337. mód. PSE Képviselőcsoport
439. mód. Dover úr és mások
449. mód. Dover úr és mások
450. mód. Dover úr és mások
413. mód. Dover úr és mások
452. mód. Dover úr és mások

A Parlament által elfogadott technikai helyesbítések:
— 592. mód. a 18 03 05. sorban visszavonva
— 65. mód. a 04 02 12. sorban elfogadva + 1 millió összeg erejéig
— 66. mód. a 04 02 15. sorban elfogadva + 1 millió összeg erejéig
— 67. mód. a 04 03 03. 01 sorban elfogadva + 1 millió összeg erejéig
— 69. mód. a 04 03 03 03. sorban elfogadva + 600 000 millió összeg erejéig
— 599. mód. a 18 06 04 02. sorban elfogadva + 2 millió összeg erejéig az 1 millió összeg helyett
— + 1 millió további összeg kerül betoldásra a 16 05 04. sorba az erre a sorra vonatkozó külön szavazás

eredményeként. A 137. mód. észrevételeit be kell illeszteni.

2. Általános költségvetés terv – 2005 (III. szakasz)

Jelentés: GARRIGA POLLEDO (A6-0021/2004)

Tárgy Mód. sz. Szerző NSz, stb. Szavazat NSz/ESz szavazás –
észrevételek

az (1) bek. után 3 GUE/NGL NSz - 91, 375, 5

4 GUE/NGL NSz - 36, 486, 4
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Tárgy Mód. sz. Szerző NSz, stb. Szavazat NSz/ESz szavazás –
észrevételek

(7) bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2/ESz + 342, 158, 8

3 +

4 +

(11) bek. eredeti szöveg kül. +

(13) bek. 1 Verts/ALE +

(15) bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2 +

3/NSz + 431, 86, 3

(18) bek. eredeti szöveg NSz + 432, 91, 5

(26) bek. 5 UEN NSz - 256, 274, 11

(38) bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2/NSz + 435, 92, 5

az A. preb. után 2 GUE/NGL NSz - 79, 429, 11

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 439, 94, 7

Név szerinti szavazásra irányuló kérelem

GUE/NGL: 2., 3., 4. mód. és zárószavazás
IND/DEM: (18) bek., zárószavazás
UEN: 5. mód.
Dover képviselő és mások: (18) bek., 3., 4. mód. és zárószavazás

Külön szavazásra irányuló kérelem

Dover képviselő és mások: (11) és (38) bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelem

PSE, ALDE

(7) bek.
1. rész: „emlékeztet a mezőgazdasági ágazattal kapcsolatos prioritásaira … a fenntartható mezőgazdaság
elérése kulcsának tulajdonít;”
2. rész: „hangsúlyozza különösen a fiatal mezőgazdasági termelők ösztönzésének … szükségességét” az „és
az elérhető forrásoknak a kibővült Unióban támogatásra szoruló fiatal mezőgazdasági termelők számához
történő igazításának” szövegrész nélkül
3. rész: az „és az elérhető forrásoknak a kibővült Unióban támogatásra szoruló fiatal mezőgazdasági terme-
lők számához történő igazításának” szövegrész
4. rész: „ismételten rámutat arra … 1a alcímsor alatt még van keret;”

IND/DEM

(38) bek.
1. rész: „megjegyzi, hogy számos … előkészítő intézkedések;”
2. rész: „megjegyzi továbbá … az Alkotmány hatályba lépése előtt;”
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Dover képviselő és mások

(15) bek.
1. rész: „úgy ítéli meg, hogy az EU-nak … az alapvető jogokkal összhangban kell végezni;” az „az Eurojustra
és” szövegrész nélkül
2. rész: a fenti szövegrész
3. rész: „sürgeti a Tanácsot … az Alkotmányról szóló szerződés tervezetében szerepel;”

3. Általános költségvetési tervezet – 2005 (a többi szakasz)

Jelentés: JENSEN (A6-0020/2004)

Tárgy Mód. sz. Szerző NSz, stb. Szavazat NSz/ESz szavazás –
észrevételek

(12) bek. eredeti szöveg NSz + 435, 45, 32

(21) bek. eredeti szöveg NSz + 424, 90, 8

a (22) bek. után 1 Verts/ALE NSz - 132, 366, 23

(24) bek. 2 PPE-DE ESz + 247, 241, 36

(40) bek. eredeti szöveg NSz + 448, 70, 4

(43) bek. eredeti szöveg NSz + 444, 65, 4

(49) bek. eredeti szöveg NSz + 465, 57, 2

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 455, 66, 6

Név szerinti szavazásra irányuló kérelem

Verts/ALE: 1. mód.
IND/DEM: (21) bek.
Dover képviselő és mások: (12), (21), (40), (43), (49) bek., zárószavazás

Egyéb:

(20) bek. szóbeli módosítás (előadó):
A bekezdés végéhez betoldandó a következő szövegrész: „elhatározták 500 000 EUR összeg betoldását a
2727 tételbe (A képviselőcsoportok által az Euroscola program keretében vendégül látott vagy harmadik
országokból érkezett véleményformáló látogatócsoportok fogadásának megszervezése és lebonyolítása)”

(18) bek. törölve

4. Makroszintű pénzügyi támogatás Bosznia-Hercegovina számára *

Jelentés: BARON CRESPO (A6-0026/2004)

Tárgy NSz, stb. Szavazat NSz/ESz szavazás – észrevételek

egyetlen szavazás + 43. cikk (1) bek.
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