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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
fr. bek. francia bekezdés
preb. preambulumbekezdés
ÁLL.IND. állásfoglalásra irányuló indítvány
KÖZ.ÁLL.IND. közös állásfoglalásra irányuló indítvány
TITK. titkos szavazás
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1. Halászati megállapodás az Európai Közösség és a Mikronéziai Szövetségi 
Államok között

*

Jelentés: Rosa MIGUELEZ RAMOS (A6-0035/2006)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

egyetlen szavazás NSz + 472,65,73

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
IND/DEM: zárószavazás

2. A halászati engedélyeken feltüntetendő szükséges információk *

Jelentés: Iles BRAGHETTO (A6-0037/2006)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

egyetlen szavazás +

3. Az európai elfogatóparancs értékelése

Jelentés: Adeline HAZAN (A6-0049/2006)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

egyetlen szavazás NSz + 521,99,36

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
IND/DEM: zárószavazás

4. Emberi jogi helyzet Csádban

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B6-0148/2006

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

A Fejlesztési Bizottság állásfoglalásra irányuló indítványa
B6-0148/2006

Elfogadottnak nyilvánítva (90. cikk
(4) bekezdés)
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5. Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendelet

*

Jelentés: Ingeborg GRÄßLE (A6-0057/2006)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz - észrevételek

Az illetékes 
bizottság 

módosításai - 
tömbszavazás

1-27
30-67
70-92
94-
102
104
106
108-
113
115
117-
130
132-
134

bizottság +

28 bizottság NSz + 627,0,31

29 bizottság NSz + 636,1,25,

68 bizottság NSz + 640,0,23

69 bizottság NSz + 634,0,21

93 bizottság NSz + 626,11,23,

103 bizottság NSz + 622,10,26

105 bizottság NSz + 628,7,24

107 bizottság NSz + 630,9,27

114 bizottság NSz + 629,13,25

116 bizottság NSz + 627,10,24

Az illetékes 
bizottság 

módosításai - 
külön szavazások

131 bizottság NSz + 629,10,23

rész.

1 +

9. cikk 1. bek. 136 PPE-DE

2 + szóban módosítva
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz - észrevételek

135 Verts/ALE ↓

szavazás: módosított javaslat NSz + 618,17,23

szavazás: jogalkotási állásfoglalás a szavazás elhalasztása (53. cikk (2) bekezdés)

Az első bekezdés utolsó része a 108. módosításban szereplő formában („kivéve, ha a vonatkozó jogalapot 
megteremtő jogi aktus ettől eltérően rendelkezik”) nem törlendő.

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
PPE-DE mód.: 28, 29, 68, 69, 93, 103, 105, 107, 114, 116, 131 és módosított javaslat.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE
mód.: 136
1. rész: a teljes szöveg, kivéve a „legfeljebb évente 1 000 000 000 EUR összegben” szövegrészt
2. rész: a fenti szövegrész

Egyéb
Ingeborg Gräßle szóbeli módosítást terjesztett elő a 136. módosítás második részéhez:
„A fel nem használt kötelezettségvállalási előirányzatok és a finanszírozandó projektek végrehajtásának 
teljes vagy részleges elmaradása miatt visszavont kötelezettségvállalási előirányzatok azonban a 
költségvetési hatóság közös határozata, alap-jogiaktus vagy a költségvetési hatóság megállapodása alapján 
kellően alátámasztott esetekben legfeljebb évente [...] EUR összegben ismét rendelkezésre bocsáthatók, 
amennyiben az eredetileg tervezett programot feltétlenül meg kell valósítani vagy új intézkedések 
finanszírozásához pénzeszközökre van szükség.”

6. Kényszerprostitúció a nemzetközi sportesemények keretében

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B6-0160/2006

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

Állásfoglalásra irányuló indítvány B6-0160/2006
(FEMM bizottság)

11 Verts/ALE +

4 ALDE +

1. bek.

15 IND/DEM +

16 IND/DEM + kiegészítés a 2. 
bek.-hez

2. bek.

5 ALDE +

3. bek. után 12 Verts/ALE -
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

4. bek. 6 ALDE +

17 IND/DEM ESz - 192,430,185. bek.

7 ALDE +

8 ALDE +

9 ALDE +

10 ALDE +

5. bek. után

13 Verts/ALE -

6. bek. 18 IND/DEM ESz + 387,224,23

a negyedik 
bevezető 

hivatkozás után

1 ALDE +

2 ALDE +a negyedik 
bevezető 

hivatkozás után 3 ALDE +

preb. E 14 IND/DEM -

szavazás: állásfoglalás (egészében) +

Egyéb
A PSE képviselőcsoportja javasolta, hogy a 16. módosítást a 2. bekezdés eredeti szövegéhez való 
kiegészítésként bocsássák szavazásra. 

7. Negyedik Víz Világfórum Mexikóvárosban (2006. március 16–22.)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B6-0149/2006, B6-0153/2006, B6-0155/2006, B6-
0163/2006, B6-0164/2006, B6-0165/2006

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B6-0149/2006
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL és UEN)

1 Verts/ALE + szóban módosítva12. bek. után

2 Verts/ALE +

szavazás: állásfoglalás (egészében) +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai

B6-0149/2006 PSE ↓

B6-0153/2006 PPE-DE ↓

B6-0155/2006 Verts/ALE ↓

B6-0163/2006 GUE/NGL ↓

B6-0164/2006 ALDE ↓

B6-0165/2006 UEN ↓

Egyéb
Eija-Riitta Korhola a következő szóbeli módosítást terjesztette elő az 1. módosításhoz:

12a. bekezdés
„hangsúlyozza, hogy a klímaváltozás következtében egyre növekszik a vízhiány veszélye; emlékeztet rá, hogy 
a világ számos részén fenyeget az elsivatagosodás, a gleccserek olvadása, a talajvízszint csökkenése és a 
tengervíz megemelkedése; felszólítja az Európai Uniót és tagállamait, valamint a nemzetközi közösséget, hogy 
e negatív tendenciák megállítása érdekében hajtsanak végre a klímaváltozást megakadályozó intézkedéseket;”

8. Szerkezetátalakítások és foglalkoztatás

Jelentés: Jean Louis COTTIGNY (A6-0031/2006)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

2. bek. 20 PPE-DE +

21/jav. PPE-DE -

13 GUE/NGL -

rész.

1 +

3. bek.

bek. eredeti szöveg

2 -

6. bek. 22 PPE-DE +

rész. szóban módosítva9. bek. bek. eredeti szöveg

1 +



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2006\03-15\votes_definitif\P6_PV(2006)03-15(VOT)_HU.doc PE 369.633/ 7

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

2/ 
NSz

- 258,376,23

12. bek. után 6 PSE ESz + 426,201,22

14. bek. 23 PPE-DE +

14. bek. után 28 PPE-DE ESz + 418,229,15

24 PPE-DE +16. bek.

5 ALDE +

18. bek. után 10 PSE NSz + 434,208,18

20. bek. 11 PSE NSz + 327,294,38

23. bek. bek. eredeti szöveg kül. -

25/jav. PPE-DE +24. bek.

2=
12=

Verts/ALE
PSE

+

3 Verts/ALE -

26 PPE-DE ESz + 354,290,14

28. bek.

bek. eredeti szöveg kül. ↓

30. bek. után 14 GUE/NGL -

preb. A 4 ALDE +

preb. A után 7 PSE -

preb. B 15 PPE-DE +

preb. B után 8 PSE +

preb. C 16 PPE-DE +

preb. D után 9 PSE NSz - 289,364,12

rész.

1 +

preb. G bek. eredeti szöveg

2 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

3 -

1 Verts/ALE -preb. H

17 PPE-DE -

preb. H után 27 PPE-DE -

preb. J 18 PPE-DE -

preb. M 19 PPE-DE -

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 463,142,58

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
IND/DEM: mód.: 9
PSE: mód.: 10, 11 és zárószavazás

Külön szavazásra irányuló kérelmek
PPE-DE: 23. bek.
ALDE: 23. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ALDE
3. bek.
1. rész: „úgy ítéli meg, ... fokozása céljából,”
2. rész: „és hogy azok nem ... testület révén;”

PPE-DE, ALDE
9. bek.
1. rész: „figyelembe véve, hogy .... álláspontját e tárgyban;”
2. rész: „szeretné továbbá, hogy ... támogathassák anyagilag;”

preb. G
1. rész: „mivel a vállalati ... szerkezetátalakítási folyamatokra;”
2. rész: „osztja és támogatja .... jogalkotási következményeit;”
3. rész: „felhívja a Bizottságot ...megnyitását megelőzően;”

Egyéb
Roselyne Bachelot-Narquin a következő szóbeli módosítást terjesztette elő a (9) bekezdéshez:
„figyelembe véve, hogy bizonyos szerkezetátalakítások nem láthatók előre, területi hatásuk nehezen 
tervezhető, továbbá figyelembe véve az EU politikáinak e területen kifejtett hatását, úgy ítéli meg, hogy 
szükség van egy növekedéskiigazítási európai globalizációs alkalmazkodási alap és rendkívüli tartalékalap 
létrehozására, és üdvözli az Európai Tanács közös álláspontját e tárgyban; szeretné továbbá, hogy ezt az 
alapot a vállalatok is támogathassák anyagilag;”

9. Szociális védelem és a társadalmi beilleszkedés
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Jelentés: Edith BAUER (A6-0028/2006)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

3. bek. 2 GUE/NGL -

rész.

1 +

2/ES
z

+ 381,243,11

4. bek. bek. eredeti szöveg

3 +

rész.

1 +

9. bek. bek. eredeti szöveg

2 -

10. bek. 3 GUE/NGL +

36. bek. után 4 GUE/NGL -

42. bek. 5 GUE/NGL -

49. bek. 6 GUE/NGL -

58. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

preb. G 1 GUE/NGL ESz - 170,467,17

szavazás: állásfoglalás (egészében) +

Külön szavazásra irányuló kérelmek
PPE-DE: 58. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE-DE
4. bek.
1. rész: „felhívja a figyelmet arra .. jelenlegi lassulása”
2. rész: „a növekvő munkanélküliség ... számának csökkenése”
3. rész: „egyre több embert ... különösen így van”

9. bek.
1. rész: „hangsúlyozza ... és képességeik fejlesztésében”
2. rész: „és ezen képzettségek ... nem jelent hátrányt”

10. Iránymutatások a 2007-es költségvetési eljáráshoz (I., II., IV., V., VI., VII., VIII. 
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(A) és VIII. (B) szakasz)

Jelentés: Louis GRECH (A6-0058/2006)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

13. bek. 1 Verts/ALE -

16. bek. 2 PPE-DE -

18. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

rész.

1 +

21. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

27. bek. bek. eredeti szöveg kül. -

3 PPE-DE +35. bek.

bek. eredeti szöveg ↓

rész.

1 +

47. bek. bek. eredeti szöveg

2/ESz + szóban módosítva
362,279,13

52. bek. után 7 PPE-DE NSz - 270,360,28

rész.

1 +

58. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

61. bek. negyedik 
fr. bek.

4 PPE-DE ESz + 354,282,19

62. bek. második 
fr. bek.

5 PPE-DE +

62. bek. harmadik 
fr. bek.

6 PPE-DE +

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 621,29,12

Külön szavazásra irányuló kérelmek
ALDE: 27., 18. bek.
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PSE: 18. bek.

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
PSE: zárószavazás
PPE-DE: mód.: 7

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ALDE
47. bek.
1. rész: „hangsúlyozza a személyi asszisztensek... (COM(1998)0312) kérdésében,”
2. rész: „amelyek ideális esetben 2009-ben kellene hatályba lépnie;”

PPE-DE
21. bek.
1. rész: a teljes szöveg, kivéve az „ahol csak lehetséges” szövegrész
2. rész: a fenti szövegrész

58. bek.
1. rész: „megállapítja, hogy gondok ... a szolgálatból kilépni);”
2. rész: „kéri a vezetőséget ... várható növekedésére;”

Egyéb
Anne E. Jensen az ALDE képviselőcsoportja nevében szóbeli módosítást terjesztett elő a (47) bekezdés 
második részéhez:
„hangsúlyozza a személyi asszisztensek fontosságát a képviselők munkája szempontjából, és megismétli a 
képviselők asszisztenseire vonatkozó reális és ésszerű szabályzat elfogadásával kapcsolatos álláspontját; 
sajnálatát fejezi ki, hogy e területen igen kevés előrelépés történt; sürgeti a Tanácsot, hogy hozzon döntést az 
EK Személyzeti Szabályzata: az európai parlamenti képviselők asszisztenseire vonatkozó szabályzat 
(COM(1998)0312) kérdésében, amelynek a lehető leghamarabb hatályba kellene lépnie;”

11. Környezetbarátabb halászati módszerek

Jelentés: Seán Ó NEACHTAIN (A6-0019/2006)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

1. bek. után 1 GUE/NGL NSz - 292,348,17

6. bek. után 2 GUE/NGL NSz - 266,380,7

szavazás: állásfoglalás (egészében) +

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
GUE/NGL: mód.: 1 és 2

12. Az Európai Tanács előkészítése / Lisszaboni stratégia
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Állásfoglalásra irányuló indítványok: B6-0161/2006, B6-0162/2006

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

A GUE/NGL képviselőcsoportjának állásfoglalásra irányuló indítványa
B6-0161/2006

22. bek. bek. eredeti szöveg NSz - 125,514,18

23. bek. bek. eredeti szöveg NSz - 81,530,22

37. bek. bek. eredeti szöveg NSz - 126,496,24

45. bek. bek. eredeti szöveg NSz - 130,500,24

47. bek. bek. eredeti szöveg NSz - 127,509,25

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz - 79,561,20

A PPE-DE, a PSE és az ALDE képviselőcsoportjának állásfoglalásra irányuló indítványa
B6-0162/2006

1. bek. 40 PPE-DE +

25 Verts/ALE NSz - 87,553,194. bek.

bek. eredeti szöveg NSz + 489,147,11

4. bek. után 26 Verts/ALE NSz - 245,388,13

5. bek. 41T PPE-DE -

5. bek. után 27 Verts/ALE -

6. bek. bek. + áthelyezve a 10. 
bek. után

6. bek. után 28 Verts/ALE -

8. bek. 29 Verts/ALE NSz - 115,514,28

1 PSE -9. bek.

24 ALDE + szóban módosítva

9. bek. után 14 PSE NSz - 277,360,18

11 PSE NSz + 600,34,1710. bek.

bek. eredeti szöveg ↓

11. bek. 2 PSE +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

12. bek. után 22 ALDE +

14. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

14. bek. után 18 ALDE ESz + 387,202,53

16. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 582,25,21

rész. áthelyezve a 10. 
bek. után

1 +

22. bek. bek. eredeti szöveg

2 -

24. bek. 4 PSE ESz + 333,296,7

26. bek. 23 ALDE ESz - 156,433,36

28. bek. 42 PPE-DE +

29. bek. 30 Verts/ALE -

30. bek. 17 ALDE -

30. bek. után 10 PSE -

34. bek. 43 PPE-DE +

5 PSE +38. bek.

bek. eredeti szöveg ↓

31 Verts/ALE -

rész.

1 +

2 -

43. bek.

bek. eredeti szöveg

3 -

45. bek. 32 Verts/ALE -

33 Verts/ALE -48. bek.

bek. eredeti szöveg kül. +

48. bek. után 34 Verts/ALE rész/N
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

Sz

1 + 547,68,10

2 - 125,478,9

35 Verts/ALE -51. bek.

20 ALDE -

12 PSE -

rész.

1 +

51. bek. után

13 PSE

2 -

52. bek. 36 Verts/ALE -

37 Verts/ALE NSz - 198,371,5656. bek.

bek. eredeti szöveg NSz + 339,199,56

57. bek. bek. + áthelyezve a 49. 
bek. után

16 PSE -

38 Verts/ALE -

21 ALDE -

58. bek.

bek. eredeti szöveg kül. +

7 PSE +

39 Verts/ALE -

59. bek.

bek. eredeti szöveg ↓

62. bek. bek. + áthelyezve a 20. 
bek. után

64. bek. 19 ALDE -

9 PSE -66. bek.

bek. eredeti szöveg NSz + 348,239,11
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 431,118,55

A 6. módosítást visszavonták.

A 15., 8. és 3. módosítást elfogadhatatlannak nyilvánították az eljárási szabályzat 150. cikke (2) bekezdésének 
értelmében, és a bekezdések sorrendjének megváltoztatására irányuló kérelmekké alakították át őket.

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE: 22., 23., 37., 45., 47. bek. (B6-0161/2006) és 4., 16., 56. bek., zárószavazás és mód.: 11, 25, 

26, 29, 34, 37 (B6-0162/2006)
PSE: mód.: 14
GUE/NGL: zárószavazás a B6-0161/2006-ról, 4. és 66. bek.. és zárószavazás a B6-0162/2006-ról

Külön szavazásra irányuló kérelmek
PPE-DE: 14., 48., 56., 58. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE-DE
22. bek.
1. rész: a teljes szöveg, kivéve: „nemzeti vagy a közösségi ... perspektívát, a”
2. rész: a fenti szövegrész 

mód.: 34
1. rész: „felhívja a Bizottságot ... eszközöket is tartalmaznak,”
2. rész: „többek között ... biztos is javasolta”

mód.: 13
1. rész: „felhívja a Bizottságot, ... ezeket a lehetőségeket”
2. rész: „illetve a köz- és ... kiépítése érdekében”

PPE-DE, PSE, ALDE
43. bek.
1. rész: a teljes szöveg, kivéve: „kisebb” és „és kölcsönös elismerésére”
2. rész: „kisebb”
3. rész: „és kölcsönös elismerésére”

Egyéb
A PSE képviselőcsoportja a következő áthelyezéseket javasolta:
- 22. bek. a 10. bek. után
- 57. bek. a 49. bek. után
- 62. bek. a 20. bek. után

A PPE-DE képviselőcsoportja javasolta, hogy a 6. bekezdést helyezzék át a 10. bekezdés után.

Robert Goebbels a PSE képviselőcsoportja nevében a következő szóbeli módosítást terjesztette elő a 24. 
módosításhoz: felcserélni az „oktatás” szót a „felsőoktatás” szóval.


