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PRÍLOHA

VÝSLEDKY HLASOVANIA

Použité skratky a značky

+ prijatý
- zamietnutý
 prepadol
VS vzatý späť
HPM (..., ..., ...) hlasovanie podľa mien (za, proti, zdržali sa)
EH (...,...,...) elektronické hlasovanie (za, proti, zdržali sa)
HPČ hlasovanie po častiach
OH oddelené hlasovanie
PDN pozmeňujúci/doplňujúci návrh
ods. odsek
K kompromisný pozmeňujúci/doplňujúci návrh
ZČ zodpovedajúca časť
V pozmeňujúci/doplňujúci návrh, ktorým sa zrušujú ustanovenia
= zhodné pozmeňujúce/doplňujúce návrhy
NU návrh uznesenia
SNU spoločný návrh uznesenia
TH tajné hlasovanie
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1. Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a 
Komorskou úniou

*

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

Predmet HPM atď Hlasovanie HPM/EH - 
poznámky

jediné hlasovanie HPM + 460,52,75

Žiadosti o hlasovanie  podľa mien
IND/DEM: záverečné hlasovanie

2. Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a 
Seychelskou republikou

*

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

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH - 
poznámky

jediné hlasovanie +

3. Ochrana osobných údajov *

Správa: Martine ROURE (A6-0192/2006)

Predmet PDN 
č.°

Autor HPM 
atď

Hlasovanie HPM/EH - poznámky

hlasovanie: legislatívne uznesenie

Hlasovanie odložené na 2. septembrovú schôdzu (článok 170 odsek 1 a článok 53 odsek 2). 

4. Stabilizačná a asociačná dohoda s Albánskom ***

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

Predmet PDN 
č.°

Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH - 
poznámky

hlasovanie: legislatívne uznesenie +

5. Európsky sociálny model budúcnosti
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Správa: José Albino SILVA PENEDA, 
Proinsias DE ROSSA, 

(A6-0238/2006)

Predmet PDN 
č.°

Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH - 
poznámky

ods. 3 12 GUE/NGL -

13 GUE/NGL -ods. 4

ods. pôvodný text OH +

28 Verts/ALE -ods. 5

14 GUE/NGL -

ods. 7 15 GUE/NGL -

16 GUE/NGL -ods. 9

6 PPE-DE, PSE +

ods. 11 7 PPE-DE, PSE +

29 Verts/ALE EH - 150,436,53

HPČ

1 +

2 +

3 +

ods. 12

ods. pôvodný text

4 +

23 PSE -ods. 13

ods. pôvodný text HPM + 542,66,38

24 PSE -ods. 14

ods. pôvodný text HPM + 592,53,10

ods. 15 ods. pôvodný text OH +

ods. 16 ods. pôvodný text HPM + 497,147,5

26 PSE EH + 348,295,9ods. 17

ods. pôvodný text ↓
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Predmet PDN 
č.°

Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH - 
poznámky

ods. 18 ods. pôvodný text OH +

30 Verts/ALE -

17 GUE/NGL -

HPČ

1/EH + 348,275,36

ods. 19

2 ALDE

2 -

HPČ/HP
M

1 + 464,140,56

ods. 20 ods. pôvodný text

2 + 473,138,40

ods. 23 4/rev PPE-DE HPM + 359,292,15

ods. 24 8 PPE-DE, PSE +

18 GUE/NGL -ods. 28

25 PSE HPM - 311,341,10

ods. 30 19 GUE/NGL -

HPČ

1/EH + 366,273,19

9/rev PPE-DE

2 +

ods. 31

32 PSE R

po odseku 32 3 ALDE +

ods. 34 20 GUE/NGL -

ods. 37 10 PPE-DE, PSE +

ods. 38 31 Verts/ALE -

ods. 40 11 PPE-DE, PSE +

odôvodnenie B 21 PSE +
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Predmet PDN 
č.°

Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH - 
poznámky

odôvodnenie D 22 PSE -

odôvodnenie F 1 BUSHILL-
MATTHEWS 

ea

HPM + 296,235,137

odôvodnenie J 27 Verts/ALE EH - 172,475,9

HPČ/HP
M

1 + 531,96,35

odôvodnenie N ods. pôvodný text

2 - 312,342,6

odôvodnenie O ods. pôvodný text HPM + 518,131,13

odôvodnenie R 5 PPE-DE, PSE +

hlasovanie: uznesenie (ako celok) HPM + 507,113,42

Žiadosti o hlasovanie  podľa mien
IND/DEM: ods. 20
Bushill-Matthews a iní:PDN 1, odôvodnenie N, O a ods. 16
PSE: PDN 25 a záverečné hlasovanie
PPE-DE: odseky 13, 14, 20 – 1. časť a PDN 4/rev

Žiadosti o hlasovanie  po častiach
PSE
PDN 9/rev
1. časť: „berie na vedomie“
2. časť: „vytvorenie ... pri hľadaní nového alebo lepšieho zamestnania na národnej, regionálnej a 

miestnej úrovni;“

PPE-DE
ods. 20
1. časť: Celý text okrem slov „zabrániť škodlivej súťaži v oblasti daní“
2. časť:    tieto slová

PDN 2
1. časť: „uvedomuje si, ... a obyvateľstvom,“
2. časť:     „podporiť ... občianskeho hospodárstva;“

Odôvodnenie N
1. časť: „keďže služby verejného záujmu ... Zmluve o Ústave pre Európu,“
2. časť: „ktorá poskytuje ... legislatívny rámec v tejto oblasti,“

GUE/NGL
ods. 12
1. časť: „vyjadruje svoje sklamanie ... cieľov lisabonskej stratégie,“
2. časť: „a preto opätovne vyzýva ...vytvorenia väčšieho počtu lepších pracovných miest;“
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3. časť: „vyzýva členské štáty, ... celoživotného vzdelávania; “
4. časť: „považuje ciele ... nevyhnutných štrukturálnych reforiem;“

Žiadosti o oddelené hlasovanie
Verts/ALE: ods. 4
ALDE: ods. 20
GUE/NGL: odseky 13, 15, 18

Iné
Skupina PSE stiahla PDN 32.

6. Zlepšovanie duševného zdravia obyvateľstva - Na ceste k stratégii duševného 
zdravia pre Európsku úniu

Správa: John BOWIS (A6-0249/2006)

Predmet PDN 
č.°

Autor HPM 
atď

Hlasovanie HPM/EH - 
poznámky

ods. 1 4 Verts/ALE EH + 345,279,4

5 Verts/ALE -po odseku 2

6 Verts/ALE -

ods. 4 7 Verts/ALE -

ods. 9 8 Verts/ALE -

HPČ

1 +

ods. 12 ods. pôvodný text

2 +

ods. 17 ods. pôvodný text OH +

ods. 44 9 Verts/ALE -

po odseku 48 11 PSE + pozmenené a 
doplnené ústne

ods. 50 12 PSE + pozmenené a 
doplnené ústne

ods. 51 10 Verts/ALE -

ods. 58 ods. pôvodný text OH +

odôvodnenie B 1 Verts/ALE -

odôvodnenie J 2 Verts/ALE -
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Predmet PDN 
č.°

Autor HPM 
atď

Hlasovanie HPM/EH - 
poznámky

odôvodnenie Q ods. pôvodný text OH +

po odôvodnení Q 3 Verts/ALE -

hlasovanie: uznesenie (ako celok) +

Žiadosti o oddelené hlasovanie
IND/DEM: ods. 58
PSE: odôvodnenie Q a ods. 17

Žiadosti o hlasovanie  po častiach
PSE
ods. 12
1. časť: „žiada, aby sa osoby ... ich rodiny a ich opatrovníkov;“
2. časť: „zároveň vyzýva ... im kvalitnejšiu podporu;“

Iné
Marios Matsakis navrhol ústne PDN k odsekom 11 a 12;

49 upozorňuje na veľký počet detí, ktoré v niektorých, najmä v niektorých nových členských štátoch 
vyrastajú v zariadeniach štátnej starostlivosti; naliehavo žiada Komisiu, aby účinnejšie podporila 
vytvorenie alternatívnych systémov, ktoré by pomohli rodičom z rizikových skupín náležite sa starať o 
svoje deti; požaduje projekt Duševné zdravie detí a dospievajúcich v rozšírenej Európe: rozvoj účinných 
politík a postupov, ktorým by sa usmerňoval pokrok v súvislosti so stratégiou v oblasti duševného zdravia 
detí v členských štátoch EÚ, aby sa táto stratégia začala čo najrýchlejšie realizovať a aby sa účinne 
vykonávala;

50  žiada Komisiu, aby podporovala prebiehajúce reformy vo všetkých členských štátoch, v ktorých 
dochádzalo k zneužívaniu psychiatrie, nadmernému užívaniu liekov alebo uväzňovaniu či využívaniu 
neľudských postupov, ako sú postele s klietkou alebo nadmerné používanie samotiek, a to najmä v 
niektorých nových členských štátoch; zdôrazňuje, že v niektorých nových členských štátoch sa ukazovatele 
duševného zdravia v spoločnosti zvyčajne posúvajú nesprávnym smerom, dochádza k mnohým 
samovraždám, násiliu a k vzniku závislostí, najmä od alkoholu; zdôrazňuje, že tieto krajiny zdedili 
nedostatočné systémy starostlivosti o duševné zdravie a veľké psychiatrické zariadenia a zariadenia 
starostlivosti, ktoré zvyšujú sociálne vylúčenie a stigmu, zatiaľ čo sa zároveň prejavuje nedostatok 
verejných služieb, ktoré treba integrovať do systémov všeobecného zdravia a sociálnej ochrany; vyzýva 
Komisiu, aby do programu prístupových rokovaní EÚ začlenila reformu psychiatrie; domnieva sa, že 
väzenie nie je vhodným prostredím pre ľudí trpiacich zlým duševným zdravím a mali by sa aktívne hľadať 
iné alternatívy;

7. Zjednodušenie a zlepšenie spoločnej politiky rybného hospodárstva (2006-2008)

Správa: Philippe MORILLON (A6-0228/2006)

Predmet PDN 
č.°

Autor HPM Hlasovanie HPM/EH - 
poznámky

po odseku 31 1 IND/DEM HPM - 120,526,11
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Predmet PDN 
č.°

Autor HPM Hlasovanie HPM/EH - 
poznámky

po zarážke 4 2 IND/DEM HPM - 108,529,13

hlasovanie: uznesenie (ako celok) +

Žiadosti o hlasovanie  podľa mien:
IND/DEM: PDN 1a 2

8. Nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet 
Európskych spoločenstiev 

Návrh uznesenia: B6-0457/2006

Predmet PDN 
č.°

Autor HPM Hlasovanie HPM/EH - 
poznámky

Návrh uznesenia B6-0457/2006
(výbor pre rozpočet)

hlasovanie: uznesenie (ako celok) +

9. Albánsko

Návrh uznesenia: B6-0458/2006

Predmet PDN 
č.°

Autor HPM Hlasovanie HPM/EH - 
poznámky

Návrh uznesenia B6-0458/2006
(výbor pre zahraničné veci)

ods. 5 1 Verts/ALE +

po odseku 5 2 Verts/ALE EH - 299,302,11

po odseku 8 5 GUE/NGL EH - 293,307,9

po odseku 12 3 Verts/ALE -

ods. 21 6/rev GUE/NGL -

po odôvodnení E 4 GUE/NGL -

hlasovanie: uznesenie (ako celok) +


