
\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2006\09-06\votes_definitif\P6_PV(2006)09-06(VOT)_HU.doc PE 378.310/ 1

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. Az Európai Közösség és a Comore-szigeteki Unió közötti halászati megállapodás *

Jelentés: Luis Manuel CAPOULAS SANTOS (A6-0242/2006)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

egyetlen szavazás NSz + 460,52,75

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
IND/DEM zárószavazás

2. Az Európai Közösség és a Seychelle-szigetek közötti halászati megállapodás *

Jelentés: Carmen FRAGA  ESTÉVEZ (A6-0241/2006)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

egyetlen szavazás +

3. A személyes adatok védelme *

Jelentés: Martine ROURE (A6-0192/2006)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

szavazás: jogalkotási állásfoglalás

A szavazást a szeptemebri második üléshétre halasztották (170. cikk (1) bekezdés és 53. cikk (2) bekezdés).

4. Stabilizációs és társulási megállapodás Albániával ***

Ajánlás: Toomas Hendrik ILVES (A6-0246/2006)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

szavazás: jogalkotási állásfoglalás +

5. Az európai szociális modell a jövő számára

Jelentés: José Albino SILVA PENEDA, 
Proinsias DE ROSSA, 

(A6-0238/2006)
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

bek. 3 12 GUE/NGL -

13 GUE/NGL -bek. 4

bek. eredeti szöveg kül. +

28 Verts/ALE -bek. 5

14 GUE/NGL -

bek. 7 15 GUE/NGL -

16 GUE/NGL -bek. 9

6 PPE-DE, PSE +

bek. 11 7 PPE-DE, PSE +

29 Verts/ALE ESz - 150,436,53

rész.

1 +

2 +

3 +

bek. 12

bek. eredeti szöveg

4 +

23 PSE -bek. 13

bek. eredeti szöveg NSz + 542,66,38

24 PSE -bek. 14

bek. eredeti szöveg NSz + 592,53,10

bek. 15 bek. eredeti szöveg kül. +

bek. 16 bek. eredeti szöveg NSz + 497,147,5

26 PSE ESz + 348,295,9bek. 17

bek. eredeti szöveg ↓

bek. 18 bek. eredeti szöveg kül. +

bek. 19 30 Verts/ALE -
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

17 GUE/NGL -

rész.

1/ESz + 348,275,36

2 ALDE

2 -

rész/NS
z

1 + 464,140,56

bek. 20 bek. eredeti szöveg

2 + 473,138,40

bek. 23 4/jav PPE-DE NSz + 359,292,15

bek. 24 8 PPE-DE, PSE +

18 GUE/NGL -bek. 28

25 PSE NSz - 311,341,10

bek. 30 19 GUE/NGL -

rész.

1/ESz + 366,273,19

9/jav PPE-DE

2 +

bek. 31

32 PSE V

32. bek. után 3 ALDE +

bek. 34 20 GUE/NGL -

bek. 37 10 PPE-DE, PSE +

bek. 38 31 Verts/ALE -

bek. 40 11 PPE-DE, PSE +

preb. B 21 PSE +

Preb D 22 PSE -

preb F 1 BUSHILL-
MATTHEWS 

NSz + 296,235,137
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

et al.

preb. J 27 Verts/ALE ESz - 172,475,9

rész/NS
z

1 + 531,96,35

preb. N bek. eredeti szöveg

2 - 312,342,6

preb. O bek. eredeti szöveg NSz + 518,131,13

preb. R 5 PPE-DE, PSE +

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 507,113,42

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
IND/DEM bek. 20
Bushill-Matthews et al.: mód 1, preb. N, O, és bek. 16
PSE: mód.: 25 és zárószavazás
PPE-DE bek. 13, 14, 20 -1. rész és mód 4/jav.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PSE
mód.: 9/jav
1. rész: „tudomásul veszi”
2. rész: „a globalizációs kiigazítási ... nyújtott külön támogatásra;”

PPE-DE
bek. 20
1. rész: A teljes szöveg kivéve: „a káros adóverseny elkerülése,”
2. rész: A fenti szövegrész

mód.: 2
1. rész: A teljes szöveg kivéve: „a kiadásokat racionalizálni, valamint a polgári gazdaság társadalmi 

tőkéjéből származó anyagi és nem anyagi járulékos forrásokat egyaránt mozgósítani képes, 
nem profitorientált, bejegyzett társaságok önszerveződését támogató ”

2. rész: A fenti szövegrész

Preb. N
1. rész: „mivel az általános ... Alkotmányszerződés is megerősítette,,”
2. rész: „amely egyértelműbb ... európai keretszabályozás számára,”

GUE/NGL
bek. 12
1. rész: „kifejezi csalódottságát amiatt, ... stratégia célkitűzéseinek elérésétől” 
2. rész: „ezért ismételten felhívja ... jobb munkahelyet teremthessünk;”
3. rész: „kiemelten kéri a tagállamokat ... területén meghatározott célok elérésére;”
4. rész: „a lisszaboni stratégia célkitűzéseit ... szükséges strukturális reformokat;”

Külön szavazásra irányuló kérelmek
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Verts/ALE bek. 4
ALDE : bek. 20
GUE/NGL bek. 13, 15, 18

Egyéb
A PSE képviselőcsoport visszavonta a 32. módosítást.

6. A népesség mentális egészségének javítása - az Európai  Unió mentális 
egészségügyi stratégiájának kialakítása

Jelentés: John BOWIS (A6-0249/2006)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

bek. 1 4 Verts/ALE ESz + 345,279,4

5 Verts/ALE -2. bek. után

6 Verts/ALE -

bek. 4 7 Verts/ALE -

bek. 9 8 Verts/ALE -

rész.

1 +

bek. 12 bek. eredeti szöveg

2 +

bek. 17 bek. eredeti szöveg kül. +

bek. 44 9 Verts/ALE -

48. bek. után 11 PSE + szóban módosítva 

bek. 50 12 PSE + szóban módosítva 

bek. 51 10 Verts/ALE -

bek. 58 bek. eredeti szöveg kül. +

preb. B 1 Verts/ALE -

preb. J 2 Verts/ALE -

preb. Q bek. eredeti szöveg kül. +

preb. Q után 3 Verts/ALE -

szavazás: állásfoglalás (egészében) +
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Külön szavazásra irányuló kérelmek
IND/DEM bek. 58
PSE: preb. Q és bek. 17

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PSE
12. bek.
1. rész: „kéri, hogy a tanulási nehézségekkel ... gondozóik támogatásának elmaradása;”
2. rész: „egyúttal nagyobb erőfeszítésekre ... támogatások tekintetében;”

Egyéb
Marios Matsakis a következő szóbeli módosítást terjesztette elő 11. és 12. módosításhoz :
„49. felhívja a figyelmet arra, hogy néhány tagállamban, különösen néhány új tagállamban, sok gyermek 

nő fel állami gondozó intézetekben; sürgeti a Bizottságot, hogy támogassa hatékonyabban olyan 
alternatív rendszerek kialakítását, amelyek segítenék a veszélyeztetett csoportokba tartozó szülőket 
gyermekeik megfelelő ellátásában; felhív „A gyermekek és serdülők mentális egészsége a kibővített 
Európában: hatékony politikák és gyakorlatok” projekt elindítására, amely összehangolná a 
gyermekek mentális egészségére vonatkozó stratégiát az EU tagállamaiban, és amelyet mielőbb el 
kellene indítani és hatékonyan végre kellene hajtani;”

 

„51. ösztönzi a Bizottságot, hogy támogassa a reformok folytatását azon tagállamokban, ahol korábban 
pszichiátriai visszaélésekre került sor, túlgyógyszerezést, elzárást vagy olyan embertelen 
módszereket alkalmaztak, mint például a ketrecágyak, vagy az elkülönítők túlzott használata, 
különösen néhány új tagállamban; hangsúlyozza, hogy néhány új tagállamban a mentális egészségre 
vonatkozó mutatók rossz irányba mozdulnak el, gyakori az öngyilkosság, az erőszak és a 
függőségek, különösen az alkoholfüggőség; hangsúlyozza, hogy ezek az országok olyan nem 
megfelelő mentális egészségügyi ellátó rendszereket és nagyméretű pszichiátriai és ellátó 
intézményeket örököltek, amelyek erősítik a szociális kirekesztést és a megbélyegzést, ugyanakkor 
hiányoznak a közösségi szolgáltatások, amelyeket be kell építeni az általános egészségügyi és 
szociális védelmi rendszerekbe; felszólítja a Bizottságot, hogy a pszichiátria reformját tűzze az uniós 
csatlakozási tárgyalások napirendjére; úgy ítéli meg, hogy a mentális betegségben szenvedők 
számára a börtön nem megfelelő környezet és aktív módon kell alternatívákat keresni;”

 

7. A közös halászati politika egyszerűsítése és javítása (2006-2008)

Jelentés: Philippe MORILLON (A6-0228/2006)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

31. bek. után 1 IND/DEM NSz - 120,526,11

fr. bek. 4 után 2 IND/DEM NSz - 108,529,13

szavazás: állásfoglalás (egészében) +

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
IND/DEM mód. 1 és 2
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8. Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről

Állásfoglalási indítvány: B6-0457/2006

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány B6-0457/2006
(költségvetési bizottság)

szavazás: állásfoglalás (egészében) +

9. Albánia

Állásfoglalási indítvány: B6-0458/2006

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány B6-0458/2006
(külügyi bizottság)

bek. 5 1 Verts/ALE +

5. bek. után 2 Verts/ALE ESz - 299,302,11

8. bek. után 5 GUE/NGL ESz - 293,307,9

12. bek. után 3 Verts/ALE -

bek. 21 6/jav GUE/NGL -

preb. E után 4 GUE/NGL -

szavazás: állásfoglalás (egészében) +


