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

képviselőcsoportok által benyújtott állásfoglalási indítványok

B6-0149/2005 PSE �

B6-0150/2005 Verts/ALE �

B6-0151/2005 ALDE �

B6-0175/2005 UEN �

B6-0181/2005 PPE-DE �

B6-0183/2005 GUE/NGL �

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

Verts/ALE: (7) bek. és zárószavazás

PPE-DE: (6), (7) bek. és 1. mód. (visszavonva)

Részenkénti szavazásra irányuló kérelem

PPE-DE, UEN

(6) bek.
1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „katonai”
2. rész: ez a szövegrész

(7) bek.
1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „amennyiben”
2. rész: ez a szövegrész

Egyéb

Az UEN visszavonta az 1. módosító javaslatot.

8. Iránymutatások az Unió kutatástámogató politikájához

Jelentés: Pia Elda LOCATELLI (A6-0046/2005)

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

(2) bek. 1 PPE-DE ESz - 233, 242, 6

(4) bek. 10 PSE +

(5) bek. bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2 +

(8) bek. 2 PPE-DE +

(12) bek. 3 PPE-DE +

(13) bek. bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2 +

(13) bek. után 11 PSE -

17 Verts/ALE -

18 Verts/ALE +
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Tárgy Mód. sz. Szerző NSz, stb. Szavazat NSz/ESz szavazás –
észrevételek

(14) bek. 19 Verts/ALE +

(15) bek. 4 PPE-DE +

(19) bek. 12 PSE ESz + 268, 233, 4

(21) bek. 5 PPE-DE + Az 5. módosítást
betoldásnak tekintik +

szóbeli mód.

bek. eredeti szöveg �

(25) bek. bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2/ESz + 281, 213, 21

3 -

(28) bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2/ESz - 204, 275, 26

(33) bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2 +

(36) bek. 6 PPE-DE ESz + 237, 236, 9

(40) bek. után 7 PPE-DE rész.

1 +

2/ESz + 264, 226, 11

(41) bek. 13 PSE rész.

1 +

2 -

(43) bek. 20 Verts/ALE ESz + 273, 234, 6

(44) bek. 21 Verts/ALE NSz - 90, 417, 5

14 PSE rész.

1/NSz + 456, 40, 3

2/NSz + 272, 176, 20

3/NSz + 471, 26, 8

24 ALDE -

bek. eredeti szöveg �

(44) bek. után 8 PPE-DE ESz + 343, 148, 6

22 Verts/ALE +

(46) bek. 23 Verts/ALE ESz + 268, 218, 9

F. preb. 9 PSE +
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Tárgy Mód. sz. Szerző NSz, stb. Szavazat NSz/ESz szavazás –
észrevételek

N. preb. 15 Verts/ALE -

P. preb. 16 Verts/ALE +

szavazás: állásfoglalás (egészében) +

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

Verts/ALE: 14. mód. egészében és 21. mód.

PPE-DE: 14. mód.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelem

GUE/NGL, PPE-DE, Verts/ALE

14. módosítás
1. rész: az 5. sorban törölt kifejezés (védelem)
2. rész: a b) francia bekezdésből törölt rész („beleértve az atomenergiát”)
3. rész: „különösen a megújuló energia és energiahatékonyság”

PSE

(13) bek.
1. rész: a teljes szöveg a következő rész nélkül: „és az előre meghatározott kritikus tömeg elkerülésének
szükségességét”
2. rész: ez a rész

(28) bek.
1. rész: „sürgeti az európai egyetemeket … nagyobb fizetés formájában megjelenő pénzügyi jutalmakhoz való
hozzáférést”
2. rész: „és úgy ítéli meg … a hetedik keretprogram támogatására jogosultságot lehessen szerezni”

PPE-DE

(33) bek.
1. rész: „felhívja a Bizottságot … technológiai programok”
2. rész: „és a társadalmi szempontok által motivált … a környezetvédelmi területen jelentkező kihívások
körül;”

ALDE

7. mód.
1. rész: „felhívja a Bizottságot … hozzáadott érték fogalmát”
2. rész: „és különösen … európai projektekkel;”

(5) bek.
1. rész: „határozottan úgy véli, hogy Európa … még több tagállamra történő bővítésre”
2. rész: „a keretprogram költségvetése uniós tagállamok GDP-jében … a GDP 1%-a felett kell megállapítani”

Verts/ALE

13. mód.
1. rész: „támogatja a … a 169. cikk alapján”
2. rész: „és tegyen javaslatot … célzó ismeretek és technológia”

PSE, PPE-DE

(25) bek.
1. rész: a teljes szöveg a következő rész nélkül: „kulcsfontosságú lépésnek tekinti a kutatók … az EKT egyik
pillérévé tétele irányába”
2. rész: a kutatói karrierek és a fizetések európai uniós szintű harmonizálását kulcsfontosságú lépésnek
tekinti a kutatók mobilitásának az EKT egyik pillérévé tétele irányába
3. rész: „fizetések”
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Egyéb

A PSE, PPE-DE képviselőcsoportjai javasolták, hogy az 5. módosítást vegyék kiegészítésnek és Mann asszony
szóbeli módosító javaslattal élt. Prodi úr (ALDE) szóban javasolta a 5. módosítással érintett (21) bekezdés
szövege – a … szavak után – egészüljön ki a következő szavakkal: „pl. a technológiai platformok bevoná-
sával”.

9. A Natura 2000 finanszírozása

Jelentés: Margrete AUKEN (A6-0049/2005)

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

(5) bek. bek. eredeti szöveg rész.

1/NSz + 441, 29, 5

2/NSz - 223, 255, 14

(6) bek. 4 Verts/ALE +

1 PPE-DE +

bek. eredeti szöveg �

(6) bek. után 2 PPE-DE +

(7) bek. bek. eredeti szöveg kül. +

(8) bek., 1. fr. bek. bek. eredeti szöveg kül./ESz - 237, 248, 4

(8) bek., 7. fr. bek. 3 PPE-DE ESz + 251, 223, 7

(12) bek. bek. eredeti szöveg kül./ESz + 259, 227, 6

(16) bek. bek. eredeti szöveg kül. +

(17) bek. bek. eredeti szöveg kül. +

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 460, 28, 13

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

IND/DEM: zárószavazás

Verts/ALE: zárószavazás

PSE: (5) bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelem

PPE-DE

(5) bek.
1. rész: „üdvözli a Bizottság … hozzanak létre erre a célra.”
2. rész: „Amennyiben ez nem történik meg … minimális 21, 35 milliárd eurót;”

Külön szavazásra irányuló kérelem

PPE-DE: (8) bek., 1., 12., 16. fr. bek.

ALDE: (17) bek.

Verts/ALE (7) bek.
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