
5.7. A Cselekvő ifjúság-program (2007–2013) ***I (szavazás)

Jelentés a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra a Cselekvő ifjúság-program létrehozásáról szóló európai parla-
menti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2004)0471 – C6-0096/2004 – 2004/0152(COD)] –
Kulturális és Oktatási Bizottság
Előadó: Lissy Gröner (A6-0263/2005).

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: I. melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2005)0396)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2005)0396)

5.8. Kultúra 2007 program (2007–2013) ***I (szavazás)

Jelentés a Kultúra 2007 program létrehozásáról (2007–2013) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra
irányuló javaslatról [COM(2004)0469 – C6-0094/2004 – 2004/0150(COD)] – Kulturális és Oktatási Bizott-
ság
Előadó: Vasco Graça Moura (A6-0269/2005)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: I. melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2005)0397)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2005)0397)

ELNÖKSÉG: Josep BORRELL FONTELLES

elnök

6. Ünnepélyes ülés – Chile

A Parlament 12.00 óra és 12.30 óra között, Ricardo Lagos Escobar, a Chilei Köztársaság elnökének látoga-
tása alkalmából ünnepi ülést tart.

ELNÖKSÉG: Mario MAURO

alelnök

7. Szavazások órája (folytatás)

7.1. Az európai audiovizuális ágazatot támogató program (MEDIA 2007) ***I
(szavazás)

Jelentés az európai audiovizuális ágazatot támogató program megvalósításáról (MEDIA 2007) szóló európai
parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2004)0470 – C6-0093/2004 –

2004/0151(COD)] – Kulturális és Oktatási Bizottság
Előadó: Ruth Hieronymi (A6-0278/2005)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: I. melléklet, 9. pont)
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A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2005)0398)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2005)0398)

Felszólalások a szavazásról:

– Phillip Whitehead a szavazás előtt, az Eljárási Szabályzat I. melléklete 1. cikke (1) bekezdésének meg-
felelően nyilatkozik pénzügyi érdekeltségéről, és közli, hogy nem fog részt venni a jelentésről szóló
szavazáson.

8. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az Eljárási Szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében
az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Doris Pack-jelentés – A6-0267/2005

– Michl Ebner

9. A szavazatok helyesbítései

A szavazatok helyesbítései az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels
nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a II. melléklet nyomtatott változatában: „Név szerinti
szavazások eredménye”.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik, a szavazás napját követő
legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazatok helyesbítéseinek listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

A szavazásról távolmaradásukat bejelentő képviselők:

Hiltrud Breyer és Ana Maria Gomes közlik, hogy nem vettek részt a szavazásokon – kivéve a Ruth
Hieronymi-jelentésről (A6-0278/2005) szólót –, mivel a szavazókártyájukkal probléma volt.

Phillip Whitehead az Eljárási Szabályzat I. melléklete 1. cikke (1) bekezdésének megfelelően nyilatkozik
pénzügyi érdekeltségéről, és közli, hogy nem vett részt a Ruth Hieronymi-jelentésről szóló szavazáson
(A6-0278/2005).

(A 12.40-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKSÉG: Dagmar ROTH-BEHRENDT

alelnök

10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Erika Mann közli, hogy jelen volt, a neve ennek ellenére nem szerepel a jelenléti íven.

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

*
* *
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