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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.  Az útlevelekben és úti okmányokban alkalmazott biztonsági jellemzők és 

biometrikus elemek 

***I 

 Jelentés: Carlos COELHO (A6-0500/2008)  
 

Tárgy  Mód. 

sz. 

Szerző NSz 

stb. 

Szavazás NSz/ESz - 

észrevételek 

Az illetékes 

bizottság 

módosítása 

1 bizottság  +  

szavazás: módosított javaslat  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 594,51,37 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

IND/DEM: zárószavazás 

 

 

2.  A védelem és a biztonság területéhez kapcsolódó közbeszerzések ***I 

 Jelentés: Alexander Graf LAMBSDORFF (A6-0415/2008)  
 

Tárgy  Mód. 

sz. 

Szerző NSz 

stb. 

Szavazás NSz/ESz - 

észrevételek 

A szöveg egésze  

1. sz. tömb –  

kompromisszum 

66 bizottság, 

ALDE, PPE-

DE, PSE, 

Verts/ALE 

 +  

Az illetékes 

bizottság 

módosításai – 

tömbszavazás 

1-65 bizottság  ↓  

szavazás: módosított javaslat  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 597,69,33 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

IND/DEM: zárószavazás 

 

 

3.  Veszélyes anyagok és készítmények (diklór-metán) ***I 

 Jelentés: Carl SCHLYTER (A6-0341/2008)  
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Tárgy  Mód. 

sz. 

Szerző NSz 

stb. 

Szavazás NSz/ESz - 

észrevételek 

A szöveg egésze  

1. sz. tömb –  

megegyezéses 

módosítás 

17 Verts/ALE  

PPE-DE, PSE, 

ALDE, 

GUE/NGL 

 +  

2. sz. tömb –  

Az illetékes 

bizottság 

módosításai 

1-16 bizottság  ↓  

szavazás: módosított javaslat  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 674,17,8 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

IND/DEM: zárószavazás 

 

 

4.  A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 2007. évi halászati munkaügyi 

egyezményének (188. sz. egyezmény) megerősítésére való felhatalmazás 

* 

 Jelentés: Ilda FIGUEIREDO (A6-0423/2008)  
 

Tárgy  Mód. 

sz. 

Szerző NSz 

stb. 

Szavazás NSz/ESz - 

észrevételek 

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 671,16,6 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

IND/DEM: zárószavazás 

 

 

5.  Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban (2004-2008)  

 Jelentés: Giusto CATANIA (A6-0479/2008)  
 

Tárgy  Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazás NSz/ESz - 

észrevételek 

10. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

12. bek. 3jav. UEN  V  

14. bek. 31 PPE-DE  -  

15. bek. 5jav. UEN  -  

17. bek. bek. eredeti szöveg rész.   



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2009\01-14\votes_definitif\P6_PV(2009)01-14(VOT)_HU.doc PE 418.769/ 4 

Tárgy  Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazás NSz/ESz - 

észrevételek 

1 +  

2/ESz + 346,332,9 

18. bek. 6jav. UEN  V  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

19. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

21. bek. 7jav. UEN  V  

23. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

27. bek. 32 PPE-DE ESz + 382,303,8 

29. bek. 33 PPE-DE  -  

30. bek. 34 PPE-DE  -  

46 UEN  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3/ESz + 433,235,20 

4 +  

5 +  

31. bek. 47 UEN  -  

bek. eredeti szöveg rész/NS

z 

  

1 + 521,156,21 

2 + 598,58,29 

32. bek. 18jav. UEN  -  

bek. eredeti szöveg rész.   
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Tárgy  Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazás NSz/ESz - 

észrevételek 

1 + szóban módosítva 

2/ESz - 237,368,69 

35. bek. 19jav. UEN  -  

36. bek. 8jav. UEN  V  

37. bek. 9jav.T UEN  V  

bek. eredeti szöveg kül. +  

38. bek. 25jav.

T 

UEN NSz - 299,366,22 

40. bek. 43 PSE  +  

bek. eredeti szöveg  ↓  

45. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

48. bek. 10jav. UEN  V  

49. bek. 11jav.

T 

UEN  V  

1jav. PPE-DE  V  

35jav. PPE-DE ESz + 452,211,25 

bek. eredeti szöveg kül. ↓  

51. bek. 12jav.

T 

UEN  V  

49 UEN  V  

bek. eredeti szöveg rész/NS

z 

  

1 + 619,53,12 

2 + 344,323,11 

3 + 627,48,17 

4 + 569,85,39 

5 + 367,288,42 
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Tárgy  Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazás NSz/ESz - 

észrevételek 

55. bek. 50 UEN  -  

20jav. UEN  V  

55. bek. 4. fr. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

61. bek. 21jav. UEN  -  

bek. eredeti szöveg rész/NS

z 

  

1 + 651,28,21 

2 + 427,199,42 

62. bek. 27jav. UEN  -  

52 UEN  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ NSz + 437,207,47 

65. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

71. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

72. bek. 29 ALDE NSz + 367,294,25 

bek. eredeti szöveg  ↓  

72. bek. után 30 ALDE NSz + 591,76,23 

73. bek. 53 UEN ESz - 317,353,17 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy  Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazás NSz/ESz - 

észrevételek 

2 +  

75. bek. 54jav.

T 

UEN NSz - 254,403,30 

76. bek. 22jav.

T 

UEN NSz - 254,401,41 

77. bek. 56T UEN  -  

78. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

80. bek. 14jav. UEN  -  

57 UEN  -  

81. bek. után 42 PPE-DE  +  

89. bek. 36 PPE-DE ESz + 404,244,31 

58 UEN  ↓  

bek.  eredeti szöveg  ↓  

90. bek. 44 Verts/ALE  -  

37 PPE-DE  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

92. bek. 38 PPE-DE  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

3 +  

93 bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

94. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

100. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  
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Tárgy  Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazás NSz/ESz - 

észrevételek 

103. bek. 45 Verts/ALE NSz - 296,379,13 

bek. eredeti szöveg NSz + 396,284,12 

104. bek. 15jav.

T 

UEN  V  

bek. eredeti szöveg kül. +  

105. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

107. bek. 59 UEN  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

6 +  

108. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

111. bek. 39 PPE-DE  -  

120. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

122. bek. után 24jav. UEN NSz - 101,531,54 

149. bek. 60 UEN  -  

bek. eredeti szöveg rész/NS

z 

  

1 + 640,33,12 

2 + 334,292,29 

157. bek. 40 PPE-DE  V  
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Tárgy  Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazás NSz/ESz - 

észrevételek 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

158. bek. 61T UEN  -  

159. bek. 41T PPE-DE  V  

62 UEN  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

161. bek. 23jav. UEN  -  

bek. eredeti szöveg kül. +  

166. bek. bek.  eredeti szöveg NSz + 374,261,51 

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 401,220,67 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

IND/DEM : zárószavazás 

Verts/ALE: mód.: 45 

UEN:  31., 51. bek., mód.: 22, 25, 29, 30, 2, 16, 45, 24jav., zárószavazás 

PPE-DE:  61., 103., 149., 166. bek., mód.: 54, 25, 22, zárószavazás 

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE: 19. bek. 

PSE: 32., 49. bek. 

UEN: 10., 37., 45., 49., 104. bek. 

PPE-DE: 23., 31., 37., 62., 71., 73., 78., 93., 94., 100., 104., 105., 107. (2. fr. bek.), 108., 161., 166. bek. 

 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

UEN 

18. bek. 
1. rész: „emlékeztet arra... célkitűzések közé;” 

2. rész: „kéri, hogy minden ... fognak alkalmazni” 

 

31. bek. 

1. rész: „nyomatékosan kéri ... 14-i állásfoglalását;” 

2. rész: „e tekintetben üdvözli ... találnak megoldást;” 

 

32. bek. 

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „visszautasítja és” 

2. rész: a fenti szövegrész  
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61. bek. 

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „a reproduktív és szexuális ” és „illetve könnyítsék meg ... megelőzése 

érdekében” 

2. rész: a fenti szövegrész  

 

62. bek. 

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „és jogokat élvezhessenek, különös tekintettel a reproduktív és szexuális 

egészségre és az ehhez kapcsolódó jogokra”, kivéve „élvezhessenek” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 

73. bek. 

1. rész: „üdvözli az Ügynökség ... ügynökség ajánlásait” 

2. rész: „vagy indokolják annak elmulasztását;” 

 

149. bek. 

1. rész: „felhívja a tagállamokat ... alternatív kezeléshez” 

2. rész: „és hogy ne kezeljék ... személyes fogyasztásra;” 

 

159. bek. 

1. rész: „megerősíti, hogy ... lévő munkavállalót” 

2. rész: „például éppen az iratokkal ... munkavállalókat is;” 

 

PSE 

92. bek. 

1. rész: „kéri a Tanácsot... tagállamok szerepét;”, kivéve „hogy annak érdekében, hogy a 

határellenőrzések során tiszteletben tartsák az emberi jogokat” 

2. rész: „mivel a FRONTEX ... egyértelmű és átlátható;” 

3. rész: „hogy annak érdekében, hogy a határellenőrzések során tiszteletben tartsák az emberi jogokat” 

és „úgy véli, hogy a FRONTEX ... megállapodások esetében;” 

 

PPE-DE 

17. bek. 

1. rész: „ragaszkodik ahhoz... párhuzamosan működne” 

2. rész: „sürgeti továbbá ... szabadságok tárcáját;” 

 

55. bek. 4. fr. bek. 

1. rész: „hátrányos megkülönböztetés a rendőrség részéről:” 

2. rész: „a faji alapú nyilvántartásba... szabad rendelkezési joga” 

3. rész: „beleértve az aránytalan állnak rendelkezésre” 

 

65. bek. 

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „a nemi sztereotípiákat magában hordozó családi minták” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 

90. bek. 

1. rész: „kéri a Bizottságot.. eljáráshoz ahelyett” 

2. rész: „hogy minden... megsértéséhez vezet” 

 

120. bek. 

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „családból és/vagy külföldön született szülőktől származnak” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 

149. bek. 

1. rész: „felhívja a tagállamokat... alternatív kezeléshez” 

2. rész: „és hogy ne kezeljék... személyes fogyasztásra” 
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157. bek. 

1. rész: „felhívja a tagállamokat... ENSZ-egyezményt” 

2. rész: „és felhívja figyelmüket arra... és gyermekeket gondoz” 

 

159. bek. 

1. rész: „megerősíti, hogy... lévő munkavállalót” 

2. rész: „például éppen... munkavállalókat is;” 

 

UEN, PSE 

30. bek. 
1. rész: „aggodalmát fejezi ki... előmozdítása érdekében”, kivéve: „hogy a terrorizmus... együttműködés 

gyakran” 

2. rész: a fenti szövegrész 

3. rész: „ezért sürgeti a Tanácsot... kerethatározat-tervezetet” 

4. rész: „úgy véli, hogy... vizsgálati szakaszt is”, kivéve a fenti szövegrész „hatékony bírósági 

ellenőrzésének... elkerülése érdekébe” 

5. rész: a fenti szövegrész 

 

51. bek. 
1. rész: „úgy véli, hogy... az Európai Unióban” 

2. rész: „mivel bizonyos... állampolgárokhoz képest;” 

3. rész: „kéri ezért valamennyi... egyezményeket (1954, 1961); 

4. rész: „kéri azon tagállamokat... azt a gyakorlatot,;” 

5. rész: „hogy bizonyos, tartósan... jogállásának visszaállítására.;” 

 

107. bek. 
1. rész: „aggodalmának ad hangot... megsértéséről beszámoló” 

2. rész: „jelentés alapján kéri az alábbi intézkedések meghozatalát:” 

3. rész: „a bevándorlók és a... olyan módon,” 

4. rész: „hogy a fogva tartási... jóindulaton alapuljon;” 

5. rész: „európai szintű... védelme szempontjából” 

6. rész: „a tagállamok fennhatósága ... az Európai Parlamentnek” 

 

Egyéb 

Az 1jav., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 15., 17jav., 20jav., 40., 41., 48., 49., 51. és 55. módosítást 

visszavonták. 

 

A 2., 4., 13., 16., 26. és 28. módosítást nem hagyta jóvá a LIBE bizottság az eljárási szabályzat 156. cikke 

értelmében, ezért azokat visszavonták a szavazási listáról. 

 

Mario Borghezio ugyancsak aláírta az UEN képviselőcsoport nevében az 50. módosítást. 

 

Mogens Camre a következő szóbeli módosítást terjesztette elő a 32. bekezdéshez: 

„helyteleníti, hogy az EU nem teljesíti az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságának 2006. december 12-i, 

2008. december 4-i és 17-i ítéleteit és a Brit Fellebbviteli Bíróság 2008. május 7-i, az iráni Népi 

Mudzsaheddin Szervezet kérelmének (PMOI) helyt adó határozatát.” 

 

 

6.  2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezmény (a szociális párbeszédre vonatkozó 

eljárások) 

 

 Állásfoglalásra irányuló indítvány: (B6-0624/2008) 
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Tárgy  Mód. 

sz. 

Szerző NSz 

stb. 

Szavazás NSz/ESz - 

észrevételek 

Állásfoglalásra irányuló indítvány  B6-0624/2008 

(EMPL bizottság) 

3. bek. 1 GUE/NGL  -  

5. bek. 2 GUE/NGL  -  

6. bek. 3T GUE/NGL  -  

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 646,20,5 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

IND/DEM: zárószavazás 

 

 

7.  Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának és az EU szerepének alakulása  

 Jelentés: Laima Liucija ANDRIKIENE (A6-0498/2008)  
 

Tárgy  Mód. 

sz. 

Szerző NSz 

stb. 

Szavazás NSz/ESz - 

észrevételek 

A szöveg egésze  

(tömbszavazás) 

1-7 előadó  +  

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 629,26,10 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

IND/DEM: zárószavazás 

 

 

8.  A Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumainak nyilvánossága  

 Jelentés: Marco CAPPATO (A6-0459/2008)  
 

Tárgy  Mód. 

sz. 

Szerző NSz 

stb. 

Szavazás NSz/ESz - 

észrevételek 

3. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

4. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

5. bek. 2. fr. bek. bek. eredeti szöveg rész.   
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Tárgy  Mód. 

sz. 

Szerző NSz 

stb. 

Szavazás NSz/ESz - 

észrevételek 

1 +  

2 +  

3 +  

4/ESz + 374,234,5 

5 +  

6 +  

5. bek. 3. fr. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

7. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

8. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

9. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

11. bek. 4. fr. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

13. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

16. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

17. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

18. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

19. bek. bek. eredeti szöveg kül/E

Sz 

- 176,421,7 

20. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

21. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

F. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 355,195,18 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

IND/DEM: zárószavazás 

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE-DE: F. preb., 4., 7., 8., 9., 13., 16., 17., 18., 19., 20., 21. bek., 5. bek. 3. fr. bek., 11. bek. 4. fr. 

bek. 

 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE-DE 
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3. bek. 

1. rész: „felhív sürgősen minden ... indokolása stb.)” 

2. rész: „továbbá felhívja a ... az intézmények legitimitását;” 

 

5. bek. 2. fr. bek. 

1. rész: „a parlament tevékenységéről a plenáris, bizottsági és” 

2. rész: „és delegációs üléseken, illetve a belső szervek ülésein” kivéve „üléseken” 

3. rész: „a jogalkotási figyelőt ... a bizottsági” 

4. rész: „és delegációs” 

5. rész: „tevékenységet a Parlament ... hozzáférhetővé kell tenni;” 

6. rész: „a belső szerveknek ... hozzáférhetővé teszik” 

 

 


