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MELLÉKLET

A SZAVAZÁS EREDMÉNYE

Rövidítések és jelek magyarázata

+ elfogadva
- elutasítva
↓ tárgytalan
V visszavonva
NSz (..., ..., ...) név szerinti szavazás (mellette, ellene, tartózkodás)
ESz (..., ..., ...) elektronikus szavazás (mellette, ellene, tartózkodás)
rész. részenkénti szavazás
kül. külön szavazás

mód. módosítás
MM megegyezéses módosítás
MR megfelelő rész
T törlő módosítás
= azonos módosítások
bek. bekezdés
cikk cikk
preb. preambulumbekezdés
ÁLL.IND. állásfoglalásra irányuló indítvány
KÖZ.ÁLL.IND. közös állásfoglalásra irányuló indítvány
TITK. titkos szavazás
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1. Szociális jogalkotás a közúti szállítás területén ***III

Jelentés: Helmuth MARKOV (A6-0005/2006)

Tárgy Mód. 
n°

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

szavazás: közös szövegtervezet +

2. A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolása ***III

Jelentés: Helmuth MARKOV (A6-0006/2006)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

szavazás: közös szövegtervezet +

3. Előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok ***I

Jelentés: Jacques TOUBON (A6-0412/2005)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

Az illetékes 
bizottság 

módosításai - 
tömbszavazás

1-8
10-16

20
31

bizottság +

18 bizottság kül/ES
z

+ 333,184,48

19 bizottság NSz + 448,89,45

21 bizottság kül. +

22 bizottság kül. +

23 bizottság kül. +

24 bizottság kül. +

25 bizottság kül/ES
z

+ 370,191,43

Az illetékes 
bizottság 

módosításai - 
külön szavazások

26 bizottság kül. +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

27 bizottság kül. +

28 bizottság kül. +

29 bizottság kül. +

30 bizottság kül. +

9 bizottság -1. cikk

32 PPE-DE +

33 PPE-DE +Melléklet, 1. pont

17 bizottság 

szavazás: módosított javaslat +

szavazás: jogalkotási állásfoglalás +

Külön szavazásra irányuló kérelmek
PPE-DE mód.: 17, 18, 21, 22, 24, 25, 19, 23, 26, 27, 28 ,477és 29
ALDE : mód.: 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 és 30
UEN mód.: 18 és 24

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
IND/DEM mód.: 19

4. Közös kül- és biztonságpolitika - 2004

Jelentés: Elmar BROK (A6-0389/2005)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

(9) bek. 5 PSE +

(9) bek. után 6 PSE + szóban módosítva

(12) bek. 7 PSE +

(19) bek. 8 PSE +

(22) bek. után 1 Verts/ALE NSz - 73,504,29

(24) bek. 3 Verts/ALE +

(24) bek. után 4 Verts/ALE NSz + 544,52,10
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

szóban módosítva

(28) bek. után bek. - + szóban módosítva

(31) bek. 9 PSE +

(34) bek. 2 Verts/ALE -

(38) bek. bek. eredeti szöveg + szóban módosítva

(44) bek. után 10 PSE +

6. bev. hiv. után 11 PSE +

szavazás: állásfoglalás (egészében) +

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE mód.: 1 és 4
GUE/NGL mód.: 1

Egyéb
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok (előadó) helyett, a következő szóbeli módosításokat 
terjesztette elő:

(28) bekezdés (új):

Elismeri, hogy az Egyesült Nemzetek felkérték az Európai Uniót, hogy járuljon hozzá a Kongói 
Demokratikus Köztársaságban tartandó választások biztonságához katonai misszióval; kéri a Tanácsot, 
hogy gondosan vizsgálja meg a rendelkezésre álló lehetőségeket; 

(38) bekezdés
„az a véleménye, hogy az Uniónak mindent meg kell tennie az iraki hatóságokkal, az ENSZ-szel és a többi 
megfelelő szereplővel való együttműködés érdekében, hogy hozzájáruljon az Irakban zajló alkotmányos 
folyamathoz a 2005. december 15-i iraki általános választásokat követően; üdvözli a KKBP közös akcióját 
az Európai Unió iraki integrált jogérvényesülés missziójával kapcsolatban és kéri, hogy finanszírozzanak 
további akciókat a közösségi költségvetésből; támogatja egy bizottsági delegáció megnyitását Bagdadban 
az elkövetkező hónapok során;”

Wiersma úr a következő módosítást terjesztette elő:

6. módosítás
9a hangsúlyozza az energiabiztonsági kérdések fontos külpolitikai dimenzióját; javasolja, hogy az 

aktualizált európai biztonsági stratégia politika külön figyelmet szenteljen annak a ténynek, hogy az 
Unió egyre erősebben függ az olyan energiaellátástól és más stratégiai fontosságú készletektől, 
amelyeket egyre instabilabb államok, illetve régiók biztosítanak számára, továbbá hogy a stratégia 
vázoljon fel lehetséges, a jövőre vonatkozó forgatókönyveket, valamint az alternatív energiaforrások 
fejlesztésének és hozzáférhetőségének kérdését; úgy véli, hogy az EU-nak stratégiai választ kell 
adnia arra, hogy Oroszország legutóbb több alkalommal egyoldalúan felfüggesztette 
gázszolgáltatását; kéri a Bizottságot, hogy nyújtson be egy közleményt az energiapolitika kül- és 
szomszédságpolitikai vonatkozásairól;
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Swoboda úr a következő szóbeli módosítást terjesztette elő:

4. módosítás
24a felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy játsszanak aktív szerepet a bosznia-hercegovinai 

alkotmányos reform folyamatában azzal a céllal, hogy a politikai erők között és a közvéleményben 
létrejöjjön az egyetértés – a daytoni egyezményben foglaltaknak megfelelően – az intézményi 
keret meghaladásáról a jelenlegi intézményi rendszer korszerűsítése és racionalizálása érdekében, 
hogy a jövőbeni európai integrációra való tekintettel is egy hatékonyabb és önfenntartóbb állam 
alakuljon ki, valamint annak érdekében hogy lefektessék a jelenlegi etnikai alapú megosztottságot 
megzsüntető képviseleti demokrácia alapjait;

5. A nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem

Jelentés: Maria CARLSHAMRE (A6-0404/2005)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

(1) bek.előtti 
albekezdés

3S PPE-DE +

rész.

1 +

bek. 1, pont e) bek. eredeti szöveg

2 +

1 PPE-DE -

2 PPE-DE +

bek. 1, l) pont után

6 GUE/NGL ESz - 258,313,39

(2) bek.előtti 
albekezdés

4S PPE-DE +

rész.

1 +

bek. 3, poit f) bek. eredeti szöveg

2 +

bek. 3, h) pont után 7 GUE/NGL +

bek. 4, pont b) bek. eredeti szöveg + szóban módosítva

bek. 4, d) pont után 8 PSE ESz + 362,217,21

bek. 4, pont f bek. eredeti szöveg kül. +

bek. 4, f) pont után 9 PSE +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

10 UEN -

rész.

1 -

15. bek. után

11 UEN

2 

A preb. előtt 12 ALDE +

rész.

1 +

preb. A után 13 ALDE

2 -

rész.

1 +

K preb után 5 GUE/NGL

2 -

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 545,13,56

Külön szavazásra irányuló kérelmek
ALDE : bek. 4 pont f)
PPE-DE bek. 4 pont f)

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
Előadó (ALDE): zárószavazás

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ALDE, PPE-DE
mód.: 5
1. rész: „mivel a kirekesztés és ... a növekvő nőkereskedelemnek,”
2. rész: „és mivel a prostitúció az ... és a hátrányos megkülönböztetésnek,”

GUE/NGL
mód.: 11
1. rész: A módosítás teljes szövege, kivéve: „és a nemiszervek megcsonkítása”
2. rész: a fenti szövegrész

IND/DEM
bek. 1 pont e)
1. rész: A módosítás teljes szövege, kivéve: „és a közeljövőben létrehozandó Esélyegyenlőségi Intézettel”
2. rész: a fenti szövegrész

bek. 3 pont f)
1. rész: „vegyék figyelembe, hogy áldozatnak ... szemben elkövetett erőszaknak,”
2. rész: „illetve mérlegeljék, ... nem jogosultak-e kártérítésre;”
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PSE:
mód.: 13
1. rész: A teljes szöveg, kivéve a „közeli” szó előfordulása az első két alkalommal [első és negyedik sor]
2. rész: a fenti szövegrész

Egyéb

Zbigniew Zaleski úr a következő szóbeli módosítást terjesztette elő a (4) bekezdés b) pontjához:

„b) a férfiak által elkövetett, nőkkel szembeni erőszakkal foglalkozó illetékes szervek munkatársai — 
rendőrtisztviselők, igazságügyi alkalmazottak, egészségügyi alkalmazottak, pedagógusok, illetve ifjúsági és 
szociális munkások, valamint a büntetés-végrehajtás területén dolgozó személyzet — megfelelő 
pszichológiai képzésének biztosítása; beszélgetésterápia formájában nyújtott kezelés során különösen 
fontos, hogy a gyermekpszichológus vagy terapeuta ismeretekkel rendelkezzen a férfiak által nőkkel 
szemben elkövetett erőszakról annak érdekében, hogy az apa által az anyával és/vagy a gyermekkel 
szemben elkövetett erőszakot ne kisebbítse vagy bagatellizálja; 
 

6. A férfiak és nők közötti egyenlőség az Európai Unióban

Jelentés: Edite ESTRELA (A6-0401/2005)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

1 PSE +bek. 3

bek. eredeti szöveg kül. 

bek. 5 bek. eredeti szöveg kül. +

bek. 8 bek. eredeti szöveg kül. +

bek. 25 bek. eredeti szöveg kül. +

rész.

1 +

preb. B bek. eredeti szöveg

2 +

rész.

1 -

preb. C bek. eredeti szöveg

2/ESz + 346,253,18

 I preb bek. eredeti szöveg kül. +

rész.J preb bek. eredeti szöveg

1 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

2 +

preb. S bek. eredeti szöveg kül. +

szavazás: állásfoglalás (egészében) +

Külön szavazásra irányuló kérelmek
ALDE : preb S és bek. 8
IND/DEM preb I és S, bek.bek. 5, 8 és 25
PPE-DE preb C és bek. 3

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ALDE :
preb. C
1. rész: „mivel az EU tagállamok ... helyettesítik vagy egészítik ki;”
2. rész: „mivel kétséges, hogy az ... biztosított nemének függvényében,”

preb J
1. rész: A módosítás teljes szövege, kivéve:s „a nők és a férfiak megkülönböztetése ... mindig olyan 

mértékű, hogy ”
2. rész: a fenti szövegrész

IND/DEM
preb. B
1. rész: „mivel a nők és férfiak közötti  ... tevékenység jobb összehangolása terén,”
2. rész: „valamint a nők és férfiak kiegyensúlyozott ... gazdasági döntéshozói folyamatokban,”

7. A postai irányelv alkalmazása

Jelentés: Markus FERBER (A6-0390/2005)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

bek. 5 bek. eredeti szöveg kül. +

rész.

1/ESz - 280,330,11

1 PPE-DE

2 

rész.

1 +

bek. 13

bek. eredeti szöveg

2/ESz - 273,328,10
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

rész.

1 +

bek. 18 bek. eredeti szöveg

2 +

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 554,64,10

Külön szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE bek.bek. 5 és 13

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
PPE-DE zárószavazás

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

ALDE :
mód.: 1
1. rész: A módosítás teljes szövege, kivéve: „az elkészítendő tanulmányban részletesen vizsgálja meg ... 

mennyire gyakorolna pozitív hatást ”
2. rész: a fenti szövegrész

bek. 13
1. rész: „tudomásul veszi, hogy a tagállamokban ... finanszírozási problémáinak megoldására;”
2. rész: „felszólítja a Bizottságot, ... és demográfiai korlátokra;”

bek. 18
1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „a szolgáltatók közötti”
2. rész: ez a szövegrész

8. A palesztin választások eredménye és a közel-keleti helyzet, valamint a Tanács 
azon határozata, miszerint nem hozza nyilvánosságra a Kelet-Jeruzsálemmel 
kapcsolatos jelentést

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B6-0086/2006, B6-0087/2006, B6-0088/2006, B6-
0089/2006, B6-0090/2006 és B6-0091/2006

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány RC-B6-0086/2006
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE és UEN)

bek. 3 4 Verts/ALE -

1 Verts/ALE -3. bek. után

2 Verts/ALE ESz - 179,275,155
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

3 Verts/ALE -

4. bek. után 7 GUE/NGL NSz - 263,313,32

bek. 6 bek. eredeti szöveg kül. +

6. bek. után 8 GUE/NGL NSz - 89,498,27

bek. 8 9 GUE/NGL V

bek. 10 5 Verts/ALE NSz - 160,387,41

10. bek. után 10 GUE/NGL NSz - 141,322,153

bek. 11 6 Verts/ALE -

szavazás: állásfoglalás (egészében) +

képviselőcsoportok által benyújtott állásfoglalási indítványok

B6-0086/2006 ALDE 

B6-0087/2006 Verts/ALE 

B6-0088/2006 PSE 

B6-0089/2006 GUE/NGL 

B6-0090/2006 UEN 

B6-0091/2006 PPE-DE 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE mód.: 5
GUE/NGL mód.: 7, 8 és 10

Külön szavazásra irányuló kérelmek
ALDE : bek. 6

Egyéb
A GUE/NGL képviselőcsoport visszavonta a 9. sz. módosító javaslatát.

9. Az EU kubai kormánnyal kapcsolatos álláspontja

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B6-0075/2006, B6-0078/2006, B6-0079/2006, B6-
0080/2006, B6-0081/2006 és B6-0082/2006
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány RC-B6-0075/2006
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE és UEN)

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 560,33,19

képviselőcsoportok által benyújtott állásfoglalási indítványok

B6-0075/2006 PPE-DE 

B6-0078/2006 GUE/NGL 

B6-0079/2006 UEN 

B6-0080/2006 Verts/ALE 

B6-0081/2006 PSE 

B6-0082/2006 ALDE 

A Verts/ALE képviselőcsoport ugyancsak aláírta a közös állásfoglalásra irányuló indítványt.

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
PPE-DE zárószavazás

10. Nemzeti gazdálkodási nyilatkozatok – A tagállamok felelőssége az Európai Unió 
költségvetésének végrehajtásával kapcsolatban

Állásfoglalási indítvány: B6-0074/2006

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány B6-0074/2006
(költségvetési ellenőrző bizottság)

bek. 12 bek. eredeti szöveg kül. +

rész.

1 +

bek. 13 bek. eredeti szöveg

2 +

szavazás: állásfoglalás (egészében) +

Külön szavazásra irányuló kérelmek
PSE: bek. 12
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PSE:

bek. 13
1. rész: A módosítás teljes szövege, kivéve: „az új pénzügyi tervről”
2. rész: a fenti szövegrész

11. A Földközi-tenger halászati erőforrásai

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B6-0076/2006, B6-0083/2006 és B6-0084/2006

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány B6-0076/2006
(Verts/ALE)

szavazás: állásfoglalás (egészében) -

Állásfoglalási indítvány B6-0083/2006
(PPE-DE, PSE, GUE/NGL és UEN)

3. bek. után 1 Verts/ALE -

szavazás: állásfoglalás (egészében) +

Állásfoglalási indítvány B6-0084/2006)
(ALDE)

B6-0084/2006 


