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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. Utasvédelem az elmozdult csomagokkal szemben ***

Jelentés: Enrique BARÓN CRESPO (A6-0473/2006)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

egyetlen szavazás +

2. A gépjárműveknek a gépjárművezető menetirányú látótere tekintetében történő 
jóváhagyása

***

Jelentés: Enrique BARÓN CRESPO (A6-0472/2006)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

egyetlen szavazás +

3. Az EK és Dél-Korea közötti tudományos és technológiai együttműködési 
megállapodás

*

Jelentés: Giles CHICHESTER (A6-0470/2006)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

egyetlen szavazás +

4. A fenntarthatóság általános érvényesítése a fejlesztési együttműködési 
politikákban

Jelentés: Danutė BUDREIKAITÉ (A6-0474/2006)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

egyetlen szavazás NSz + 575,15,28

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
PPE-DE: zárószavazás

5. 1/2007. számú költségvetés-módosítási tervezet

Jelentés: James ELLES (A6-0010/2007)
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(minősített többség szükséges)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

egyetlen szavazás +

6. A dalitok emberi jogai Indiában

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B6-0021/2007

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

Állásfoglalásra irányuló indítvány B6-0021/2007
(DEVE bizottság)

Szavazás nélkül elfogadottnak nyilvánítva (90. 
cikk (4) bekezdés)

+

7. Halászati partnerségi megállapodás az Európai Közösség és a Gaboni 
Köztársaság között

*

Jelentés: Stavros ARNAOUTAKIS (A6-0477/2006)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

Az illetékes bizottság 
módosításai - 
tömbszavazás

1-5 bizottság +

szavazás: módosított állásfoglalás +

szavazás: jogalkotási állásfoglalás +

8. Moratórium a halálbüntetésre

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B6-0032/2007, B6-0033/2007, B6-0034/2007, B6-
0035/2007, B6-0036/2007, B6-0037/2007

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B6-0032/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)

bek. 2 bek. eredeti szöveg + szóban módosítva
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preb. H bek. eredeti szöveg kül. + szóban módosítva

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 591,45,31

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai

B6-0032/2007 GUE/NGL ↓

B6-0033/2007 PSE ↓

B6-0034/2007 ALDE : ↓

B6-0035/2007 PPE-DE ↓

B6-0036/2007 Verts/ALE ↓

B6-0037/2007 UEN ↓

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ALDE: zárószavazás

Külön szavazásra irányuló kérelmek
UEN: preb. H

Egyéb
Hélène Flautre, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében a következő szóbeli módosítást terjesztette elő a 2. 
bekezdéshez:
„2. felszólít – a halálbüntetés világszerte történő eltörlésére tekintettel – a kivégzésekre vonatkozó 
moratórium a jelenlegi ENSZ-közgyűlés megfelelő határozatán keresztül világszerte történő azonnali és 
feltétel nélküli létrehozására, amely tényleges végrehajtásának ellenőrzése az ENSZ főtitkárának 
hatáskörébe tartozna;”

Marios Matsakis a következő szóbeli módosítást terjesztette elő a (H) preambulumbekezdéshez:
„H. elítélvén Szaddám Husszein kivégzését és azt, hogy a média visszaélt felakasztásával, és elítélve a 
kivégzés végrehajtásának módját;”

9. Az egészséges táplálkozás és a fizikai aktivitás ösztönzése: európai dimenzió a 
túlsúlyosság, az elhízottság és a krónikus betegségek megelőzése érdekében

Jelentés: Frédérique RIES (A6-0450/2006)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

rész.

1 +

bek. 1 bek. eredeti szöveg

2/ NSz + 617,25,28
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bek. 4 bek. eredeti szöveg NSz + 604,22,47

rész.

1 +

bek. 7 bek. eredeti szöveg

2/ESz + 383,261,29

bek. 12 bek. eredeti szöveg kül. +

14. bek. után 1 PPE-DE ESz + 342,295,22

bek. 15 2 PPE-DE +

13 Verts/ALE +bek. 16

bek. eredeti szöveg ↓

16. bek. után 3 PPE-DE NSz + 415,218,33

bek. 18 bek. eredeti szöveg NSz + 629,22,9

rész.

1 -

19. bek. után 14 Verts/ALE

2 -

5 ALDE, PPE-DE, 
UEN

+bek. 21

15 Verts/ALE ↓

21. bek. után 16 Verts/ALE -

bek. 22 6 PSE -

17 Verts/ALE -bek. 28

7 PSE -

bek. 29 8 PSE -

bek. 30 21 PSE -

22 PSE -30. bek. után

18 Verts/ALE -

bek. 31 bek. eredeti szöveg kül. -

bek. 32 19 Verts/ALE -
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bek. 38 bek. eredeti szöveg kül. +

rész.

1 +

bek. 47 bek. eredeti szöveg

2/ESz + 375,275,9

bek. 51 20 Verts/ALE -

preb. C után 11 Verts/ALE -

preb. E után 12 Verts/ALE -

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 620,24,14

A 4., 9. és a 10. módosítást visszavonták.

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
PPE-DE: mód.: 3
IND/DEM: bek. 4, 18 és zárószavazás

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
IND/DEM
bek. 1
1. rész: „üdvözli a Bizottságnak ... elleni küzdelem javára történő elkötelezettségét,;”
2. rész: „kéri, hogy ezt a jövőben ... tekintsék politikai prioritásnak;”

PSE:

mód.: 14
1. rész: „kitart amellett, ... mentes környezetet kell biztosítaniuk, és”
2. rész: „arra ösztönzi a tagállamokat, hogy ... iskolákban történő értékesítését;”

PPE-DE
bek. 7
1. rész: A teljes szöveg, kivéve e szavak: „vagy jogalkotási javaslatokat” (a fordításból hiányzott) 
2. rész: a fenti szövegrész

bek. 47
1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „és szabályozási keretet”
2. rész: a fenti szövegrész

Külön szavazásra irányuló kérelmek
PSE: bek. 31
PPE-DE bek. 12 és 38

10. Az elévülési határidő személyi sérülések és halálos balesetek esetében határokon 
jogvitákban

Jelentés:
(minősített többség 

Diana WALLIS (A6-0405/2006)
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szükséges)

Tárgy Mód
. sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

2. ajánlás 4 ALDE : ESz - 364,258,15

preb. A után 1 ALDE : -

preb. D 2 ALDE : -

preb. D után 3 ALDE : ESz - 361,271,20

szavazás: állásfoglalás (egészében) +

11. A fiatal nők és a lányok diszkriminációja az oktatás területén

Jelentés: Věra FLASAROVÁ (A6-0416/2006)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

bek. 15 bek. eredeti szöveg kül. +

bek. 21 2 PPE-DE +

rész.

1 +

21. bek. után 3 PPE-DE

2/ESz + 310,286,29

8. bev. hiv. után 1 PPE-DE +

preb. G bek. eredeti szöveg + szóban módosítva

szavazás: állásfoglalás (egészében) +

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
PPE-DE: bek. 15

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PSE
mód.: 3
1. rész: A teljes szöveg, kivéve e szavak: „különösen a roma gyermekek”
2. rész: a fenti szövegrész

Egyéb
Zbigniew Zaleski a következő szóbeli módosítást terjesztette elő a G. preambulumbekezdéshez:
„G.mivel a média ismételten rögzíti a nemi sztereotípiákat, és ezáltal megerősíti a nőkről alkotott 

hagyományos képet, az olyan csodálatos és követésre méltó példák helyett, mint Marie Sklodowska-
Curie,”
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12. Az EU kapcsolatai a csendes-óceáni térség tagállamaival: megerősített partnerségi 
stratégia

Jelentés: Nirj DEVA (A6-0325/2006)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

6. bek. után 2 bizottság +

3 bizottság +10. bek. után

4 bizottság +

18. bek. után 1 Verts/ALE NSz + 583,54,8

szavazás: állásfoglalás (egészében) +

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE: mód.: 1

13. Az európai magántársaság statútuma

Jelentés:
(minősített többség 
szükséges)

Klaus-Heiner LEHNE (A6-0434/2006)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz 
stb.

Szavazat NSz/ESz - 
észrevételek

1 GUE/NGL -

2 Verts/ALE -

preb. H

3 PPE-DE +

szavazás: állásfoglalás (egészében) +


