
A Közgyűlés kifejezi egyetértését a javaslattal.

A tizennégy jelöltet kézfenntartással megválasztják az Európai Parlament alelnökévé.

Felszólal Ingo Friedrich a szavazati eljárásról, valamint Neena Gill, aki sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a
jelölteknek nem volt módjuk a szavazást megelőzően bemutatkozni, továbbá kéri, hogy a quaestori tisztsé-
gek betöltésére jelöltek a holnapi megválasztásukat megelőzően kapjanak erre lehetőséget (az elnök vála-
szában megígéri, hogy a kérést tolmácsolja a képviselőcsoportoknak).

Mivel a reggel kijelölt szavazóbiztosok közül ketten hiányoztak, szavazóbiztosként kijelölték Hans-Peter
Martin urat (aki a választások ideje alatt megérkező Patrick Louis javára visszalépett) és Astrid Lulling urat.

Az elnök lefolytatja a szavazást.

(Az ülést a szavazatok összeszámlálása idejére 15.40-kor felfüggesztik, és 16.50-kor folytatják.)

Az elnök felolvassa a szavazás eredményeit:

— szavazók száma: 693
— üres vagy érvénytelen szava-

zócédula: 26
— leadott szavazatok: 667

(A szavazásban részt vett képviselők listája a jelen jegyzőkönyv mellékleteként szerepel.)

A leadott szavazatok, csökkenő sorrendben:

— Alejo Vidal-Quadras Roca: 287 szavazat
— Antonios Trakatellis: 253 szavazat
— Dagmar Roth-Behrendt: 244 szavazat
— Edward H.C. McMillan-Scott: 241 szavazat
— Ingo Friedrich: 232 szavazat
— Mario Mauro: 229 szavazat
— António Costa: 228 szavazat
— Luigi Cocilovo: 223 szavazat
— Jacek Emil Saryusz-Wolski: 214 szavazat
— Pierre Moscovici: 209 szavazat
— Miroslav Ouzký: 189 szavazat
— Janusz Onyszkiewicz: 177 szavazat
— Gérard Onesta: 167 szavazat
— Sylvia-Yvonne Kaufmann: 121 szavazat

Az Eljárási Szabályzat 14. cikke (2) bekezdésének megfelelően az alelnökök elsőbbségi sorrendjét a leadott
szavazatok száma alapján határozták meg.

Az új Elnökség összetételéről tájékoztatni fogják az Európai Unió intézményeinek elnökeit.

10. A quaestorok megválasztása (a jelölések benyújtási határideje)

Az elnök javaslatára a quaestorok megválasztására irányuló jelőlések benyújtási határidejét holnap 9 órai
időpontban szabták meg.

11. A megállapodások szövegeinek Tanács általi átadása

A Tanács a következő dokumentumok hitelesített másolatát terjesztette elő:

— Megállapodás levélváltás formájában, az Európai Közösség és Mauritius kormánya között a mauritiusi
vizeken a 2002. december 3. és 2003. december 2. közötti időszakban történő halászatra vonatkozó
megállapodásban előírt halászati lehetőségeket és pénzügyi ellentételezésüket megszabó jegyzőkönyv
meghosszabbítására vonatkozóan.
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