
5.40. Innovációs célú támogatások (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az állami támogatásokkal kapcsolatos cselekvési terv ágazati vonatkozásai: az
innovációs célú támogatások [2006/2044(INI)] – Gazdasági és Monetáris Bizottság
Előadó: Sophia in 't Veld (A6-0073/2006)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 40. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2006)0182)

Felszólalások a szavazásról:

– Sophia in 't Veld (előadó), aki szóbeli módosító javaslatot terjesztett elő az 1., valamint a 2. módosí-
táshoz, amelyeket elfogadtak…

5.41. Közúti biztonság: „e-Segélyhívó” mindenkinek (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya: Közúti biztonság: „e-Segélyhívó” mindenkinek [2005/2211(INI)] – Közlekedési és
Idegenforgalmi Bizottság
Előadó: Gary Titley (A6-0072/2006)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 41. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2006)0183)

5.42. A nyelvtanulás és a nyelvi sokféleség előmozdítása az Európai Unióban
(szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya a nyelvtanulás és a nyelvi sokféleség előmozdítása az Európai Unióban: az európai
nyelvi kompetenciamutató [2005/2213(INI)] – Kulturális és Oktatási Bizottság
Előadó: Manolis Mavrommatis (A6-0074/2006)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 42. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2006)0184)

Felszólalások a szavazásról:

– Monica Frassoni a szavazás előtt visszatért az ülés elején tett felszólalására (2006.04.27-i jegyzőkönyv,
1. pont), és felhívta a figyelmet arra, hogy az Elnökség által tegnap hozott határozat ellentmondásban áll
a jelentésben tartalmazott állásfoglalási indítvánnyal.

6. 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:

Gary Titley-jelentés – A6-0072/2006

– Tomáš Zatloukal
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Christa Prets-jelentés – A6-0079/2006

– Andreas Mölzer

Markus Ferber-jelentés – A6-0119/2006

– Mario Borghezio

7. Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

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 „Név szerinti szavazások eredménye” című mel-
léklet nyomtatott változatában.

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.

Szavazási szándékok:

A következő (le nem adott szavazatokra vonatkozó) szavazási szándékokat juttatták kifejezésre:

Jan Mulder-jelentés – A6-0108/2006

– 3. módosítás
mellette: Hans-Peter Martin

8. A Parlament tagjai

Fausto Bertinotti, Emma Bonino, Lorenzo Cesa, Antonio Di Pietro, Enrico Letta és Giovanni Procacci beje-
lentették, hogy az olasz parlament tagjaivá választották őket, és nemzeti parlamenti képviselői mandátumu-
kat 2006. április 28-i hatállyal elfogadták.

Ez a tisztség az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő válasz-
tásáról szóló okmánynak megfelelően összeférhetetlen az európai parlamenti képviselői minőséggel, ezért a
Parlament az eljárási szabályzata 4. cikke (4) bekezdésének alapján, 2006. április 28-i hatállyal megállapítja
európai parlamenti képviselői helyeik megüresedését, és erről tájékoztatja az érintett tagállamot.

9. Kérelem a parlamenti mentelmi jog fenntartására

Gabriele Albertini levelet juttatott el az elnökhöz, amelyben képviselői mentelmi jogának védelmében kéri a
Parlament fellépését az illetékes olasz hatóságoknál, az ellene a milánói bíróságon indított jogi eljárással
kapcsolatosan.

A kérelmet az Eljárási Szabályzat 6. cikke (3) bekezdésének értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI
bizottsághoz utalták.

10. Nyilatkozat a pénzügyi érdekeltségekről

Azon képviselők, akik a 2005. évre vonatkozóan még nem nyújtották be a pénzügyi érdekeltségeikről szóló
nyilatkozatot az Eljárási Szabályzat I. melléklete 2. cikke (5) bekezdésének megfelelően:

Karsten Friedrich Hoppenstedt és Roger Knapman.
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