
8. Szavazások órája

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

8.1. Az Európai Parlament quaestorainak megválasztása (A szavazás első fordu-
lója)

A napirend szerint a quaestorok megválasztása következik.

A következő jelölések kerültek benyújtásra:

Mia De Vits, Genowefa Grabowska, Anneli Jäätteenmäki, Astrid Lulling, James Nicholson és Godelieve
Quisthoudt-Rowohl.

Mivel a jelöltek száma meghaladja a betöltendő helyek számát, a szavazás az Eljárási Szabályzat 12. cikke
(1) bekezdésének megfelelően titkosan, elektronikus szavazással történik.

Az Eljárási Szabályzat 15. cikke (2) bekezdésének megfelelően a szavazást az alelnökök megválasztása során
alkalmazott szabályokkal megegyező szabályok szerint bonyolítják le.

Felszólalt: Neena Gill, aki visszavonja az előző napon megfogalmazott kérését (2004.07.20-i jegyzőkönyv
9. pont), miszerint a quaestorjelölteknek alkalmat kellene adni a Közgyűlés előtti bemutatkozásukra.
(Az elnök azt feleli, hogy a képviselőcsoportok többsége nem támogatta a kérést. Felhívja ugyanakkor a
quaestorokat, hogy a nevük hallatán egyenként álljanak fel, amit megtesznek).

Az elektronikus szavazórendszer műszaki problémái miatt az elnök a szavazások órájának 15 órára történő
elhalasztása, egyúttal a félbeszakított vita folytatása mellett határoz.

9. A holland elnökség tevékenységének programja (a vita folytatása)

Felszólaltak: Hartmut Nassauer, Harlem Désir, Sophia Helena In 't Veld, Claude Turmes, Margie Sudre,
Bárbara Dührkop Dührkop, Barsi-Pataky Etelka, Stavros Lambrinidis, Timothy Kirkhope, Marianne Thyssen,
Othmar Karas, Jan Peter Balkenende és Romano Prodi.

A vitát berekesztik.

(A 14 órakor megszakított ülést 15 órakor folytatják.)

10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Frithjof Schmidt, Herbert Bösch, Bernadette Bourzai, Emine Bozkurt és Maria da Assunção Esteves értesí-
tették az Elnökséget, hogy annak ellenére, hogy az ülésen jelen voltak, a nevük nem szerepel a jelenléti íven.

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

Felszólal Philip Charles Bradbourn, és kéri, hogy a központi felvonókat kizárólag a képviselők használatára
tartsák fenn, lehetővé téve a szavazáson időben történő megjelenésüket (az elnök tudomásul veszi a kérést).

11. Szavazások órája

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