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BILAGA

OMRÖSTNINGSRESULTAT

Förkortningar och symboler

+ antogs
- förkastades
↓ bortföll
T drogs tillbaka
ONU (..., ..., ...) omröstning med namnupprop (ja-röster, nej-röster, nedlagda röster)
EO (..., ..., ...) elektronisk omröstning (ja-röster, nej-röster, nedlagda röster)
delad delad omröstning
särsk. särskild omröstning
ÄF ändringsförslag
komp. kompromissändringsförslag
m.d. motsvarande del
S ändringsförslag om strykning
= identiska ändringsförslag
res. resolutionsförslag
gem. res. gemensamt resolutionsförslag
sluten sluten omröstning
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1. Fiskeriavtalet EG/Komorerna *

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

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

endast en omröstning ONU + 460,52,75

Begäran om omröstning med namnupprop
IND/DEM: slutomröstning

2. Fiskeriavtalet EG/Seychellerna *

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

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

endast en omröstning +

3. Skydd av personuppgifter *

Betänkande: Martine ROURE (A6-0192/2006)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

omröstning: lagstiftningsresolution

Omröstningen uppskjuten till september II  (artikel 170.1 och 53.2 i arbetsordningen) 

4. Stabiliserings- och associeringsavtal EG/Albanien ***

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

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

omröstning: lagstiftningsresolution +

5. En europeisk social modell för framtiden

Betänkande: José Albino SILVA PENEDA, 
Proinsias DE ROSSA, 

(A6-0238/2006)
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

punkt 3 12 GUE/NGL -

13 GUE/NGL -punkt 4

originaltexten särsk. +

28 Verts/ALE -punkt 5

14 GUE/NGL -

punkt 7 15 GUE/NGL -

16 GUE/NGL -punkt 9

6 PPE-DE, PSE +

punkt 11 7 PPE-DE, PSE +

29 Verts/ALE EO - 150,436,53

delad

1 +

2 +

3 +

punkt 12

originaltexten

4 +

23 PSE -punkt 13

originaltexten ONU + 542,66,38

24 PSE -punkt 14

originaltexten ONU + 592,53,10

punkt 15 originaltexten särsk. +

punkt 16 originaltexten ONU + 497,147,5

26 PSE EO + 348,295,9punkt 17

originaltexten ↓

punkt 18 originaltexten särsk. +

punkt 19 30 Verts/ALE -
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

17 GUE/NGL -

delad

1/EO + 348,275,36

2 ALDE

2 -

delad/
ONU

1 + 464,140,56

punkt 20 originaltexten

2 + 473,138,40

punkt 23 4/rev PPE-DE ONU + 359,292,15

punkt 24 8 PPE-DE, PSE +

18 GUE/NGL -punkt 28

25 PSE ONU - 311,341,10

punkt 30 19 GUE/NGL -

delad

1/EO + 366,273,19

9/rev PPE-DE

2 +

punkt 31

32 PSE T

efter punkt 32 3 ALDE +

punkt 34 20 GUE/NGL -

punkt 37 10 PPE-DE, PSE +

punkt 38 31 Verts/ALE -

punkt 40 11 PPE-DE, PSE +

skäl B 21 PSE +

skäl D 22 PSE -

skäl F 1 BUSHILL-
MATTHEWS 

ONU + 296,235,137
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

m fl

skäl J 27 Verts/ALE EO - 172,475,9

delad/
ONU

1 + 531,96,35

skäl N originaltexten

2 - 312,342,6

skäl O originaltexten ONU + 518,131,13

skäl R 5 PPE-DE, PSE +

omröstning: resolutionen (i sin helhet) ONU + 507,113,42

Begäran om omröstning med namnupprop
IND/DEM: punkt 20
Bushill-Matthews m.fl.: ÄF 1, skäl N, O och punkt 16
PSE: ÄF 25 och slutomröstning
PPE-DE: punkterna 13, 14, 20 - första delen och ÄF 4/rev

Begäran om delad omröstning
PSE
ÄF 9/rev
Första delen: "Europaparlamentet noterar"
Andra delen: "inrättandet ... bättre jobb"

PPE-DE
punkt 20
Första delen: Hela texten utom orden "undvika skadlig skattekonkurrens"
Andra delen: dessa ord

ÄF 2
Första delen: "Europaparlamentet ... befolkningen"
Andra delen: "samt stödja ... socialt kapital"

skäl N
Första delen: "Tjänster ... konstitutionellt fördrag"
Andra delen: "som utgjorde ... område"

GUE/NGL
punkt 12
Första delen: "Europaparlamentet ... mål" 
Andra delen: "och upprepar ... arbetstillfällen"
Tredje delen: "Parlamentet uppmanar ... livslångt lärande"
Fjärde delen: "Parlamentet betraktar ... strukturreformer"

Begäran om särskild omröstning
Verts/ALE: punkt 4
ALDE: punkt 20
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GUE/NGL: punkterna 13, 15, 18

Övrigt
PSE-gruppen hade dragit tillbaka ändringsförslag 32.

6. Förbättring av befolkningens psykiska hälsa - mot en strategi för psykisk hälsa i 
Europeiska unionen

Betänkande: John BOWIS (A6-0249/2006)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

punkt 1 4 Verts/ALE EO + 345,279,4

5 Verts/ALE -efter punkt 2

6 Verts/ALE -

punkt 4 7 Verts/ALE -

punkt 9 8 Verts/ALE -

delad

1 +

punkt 12 originaltexten

2 +

punkt 17 originaltexten särsk. +

punkt 44 9 Verts/ALE -

efter punkt 48 11 PSE + ändrat muntligen 

punkt 50 12 PSE + ändrat muntligen 

punkt 51 10 Verts/ALE -

punkt 58 originaltexten särsk. +

skäl B 1 Verts/ALE -

skäl J 2 Verts/ALE -

skäl Q originaltexten särsk. +

efter skäl Q 3 Verts/ALE -

omröstning: resolutionen (i sin helhet) +

Begäran om särskild omröstning
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IND/DEM: punkt 58
PSE: skäl Q och punkt 17

Begäran om delad omröstning
PSE
punkt 12
Första delen: "Europaparlamentet anser ... och vårdare."
Andra delen: "Parlamentet kräver samtidigt ... få bättre stöd."

Övrigt
Marios Matsakis lade fram ett muntligt ändringförslag till ändringsförslagen 11 och 12. Punkterna 49 och 
51 får därmed följande lydelse: 

49. Europaparlamentet vill uppmärksamma det stora antal barn som växer upp på offentliga 
vårdinstitutioner i vissa medlemsstater, särskilt bland vissa av de nya medlemsstaterna. Parlamentet 
uppmanar med kraft kommissionen att mer effektivt stödja inrättandet av alternativa system. Vidare 
efterfrågar parlamentet ett projekt för ”barn och ungdomars psykiska hälsa i en utvidgad union: utveckling 
av effektiva strategier och metoder”, genom vilket utvecklingen av strategier för barns psykiska hälsa i 
EU:s medlemsstater skulle samordnas. Ett sådant projekt bör inledas så snart som möjligt och genomföras 
på ett effektivt sätt.
 
51. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att stödja de pågående reformerna i alla 
medlemsstater, framför allt i vissa av de nya medlemsstaterna, där psykiatrin missbrukats, där medicinering 
och inspärrning använts i alltför hög grad eller där det förekommit inhumana metoder såsom att patienterna 
lagts i spjälsängar eller i onödan satts i isoleringscell. Parlamentet understryker att indikatorerna för den 
psykiska hälsan i samhället i vissa av de nya medlemsstaterna i regel går åt fel håll, med ett stort antal 
självmord, omfattande våld och missbruk, särskilt alkoholmissbruk. Vidare betonar parlamentet att dessa 
länder har ärvt bristfälliga system för psykisk hälsovård och storskaliga psykiatriska vårdinrättningar som 
ökar den sociala utestängningen och stigmatiseringen, samtidigt som det råder brist på offentliga tjänster, 
vilka måste integreras i de allmänna hälso- och socialskyddssystemen. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att ta med en reform av psykvården som en punkt vid förhandlingarna om anslutning till EU. 
Parlamentet anser att ett fängelse inte är en lämplig miljö för personer som lider av psykisk ohälsa och att 
man aktivt bör sträva efter att hitta alternativ.

7. Handlingsplan 2006–2008 för förenkling och förbättring av den gemensamma 
fiskeripolitiken

Betänkande: Philippe MORILLON (A6-0228/2006)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

efter punkt 31 1 IND/DEM ONU - 120,526,11

Après le tiret 4 2 IND/DEM ONU - 108,529,13

omröstning: resolutionen (i sin helhet) +

Begäran om omröstning med namnupprop:
IND/DEM: ÄF 1 och 2
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8. Budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget

Resolutionsförslag: B6-0457/2006

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

Resolutionsförslag B6-0457/2006
(budgetutskottet)

omröstning: resolutionen (i sin helhet) +

9. Avtal EG/Albanien

Resolutionsförslag: B6-0458/2006

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

Resolutionsförslag B6-0458/2006
(utskottet för utrikesfrågor)

punkt 5 1 Verts/ALE +

efter punkt 5 2 Verts/ALE EO - 299,302,11

efter punkt 8 5 GUE/NGL EO - 293,307,9

efter punkt 12 3 Verts/ALE -

punkt 21 6/rev GUE/NGL -

efter skäl E 4 GUE/NGL -

omröstning: resolutionen (i sin helhet) +


