
I. MELLÉKLET

A SZAVAZÁSOK EREDMÉNYEI

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

1. 2009. évi politikai stratégia

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B6-0144/2008, B6-0145/2008, B6-0146/2008, B6-0171/2008,
B6-0174/2008, B6-0175/2008

Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazat
NSz/ESz –

észrevételek

közös állásfoglalásra irányuló indítvány: RC-B6-0144/2008
(PPE-DE, UEN, ALDE)

(1) bek. után 16 GUE/NGL rész.

1 -

2 -

(4) bek. bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2 +
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Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz –

észrevételek

(8) bek. bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2/VE + 323, 206, 7

(8) bek. után 1 PSE NSz - 218, 295, 30

(9) bek. 2 PSE NSz - 217, 312, 29

14 Verts/ALE -

(9) bek. után 3 PSE rész.

1/AN - 230, 319, 14

2 �

17 GUE/NGL rész.

1 -

2 �

(12) bek. után 7 Verts/ALE -

(13) bek. 8 Verts/ALE -

(13) bek. után 9 Verts/ALE -

(17) bek. 10 Verts/ALE NSz - 105, 452, 9

(20) bek. után 4 PSE -

(21) bek. bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2/VE + 314, 235, 9

(23) bek. 11 Verts/ALE NSz - 244, 318, 7

bek. eredeti szöveg vs/VE + 278, 256, 19

(24) bek. 5 PSE -

(28) bek. után 6 PSE -

(32) bek. bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2 -

(36) bek. 12 Verts/ALE V

(36) bek. után 15 Verts/ALE -

(37) bek. bek. eredeti szöveg + szóban módosítva

(37) bek. után 13 Verts/ALE -

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 304, 240, 23
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Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz –

észrevételek

képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai

B6-0144/2008 PPE-DE �

B6-0145/2008 Verts/ALE �

B6-0146/2008 PSE �

B6-0171/2008 GUE/NGL �

B6-0174/2008 UEN �

B6-0175/2008 ALDE �

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

Verts/ALE: 10. és 11. mód.
IND/DEM: zárószavazás
PSE: 1., 2. és 3. mód.

Külön szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE: (23) bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

Verts/ALE

3. mód.
1. rész: A teljes szöveg kivéve a szó: „minimum”

2. rész: ez a szövegrész

(4) bek.
1. rész: A teljes szöveg kivéve: „összekötött kölcsönös elismerés”
2. rész: a fenti szövegrész

PPE-DE

(32) bek.
1. rész: „sürgeti a Bizottságot, hogy … stratégia felülvizsgálatához”
2. rész: „és a NATO-ra vonatkozó … politika kialakításához;”

PSE

(8) bek.
1. rész: „tudomásul veszi a Bizottság … munkavállalóknak”
2. rész: „amelyre szükség … hatások eléréséhez;”

(21) bek.
1. rész: A teljes szöveg kivéve: „belső piaci elveket létrehozó”
2. rész: a fenti szövegrész

(32) bek.
1. rész: „nyomatékosan kéri a Bizottságot … európai stratégia a biztonság terén”
2. rész: „és a fejlődéshez … a NATO-val kapcsolatban”

16. mód.
1. rész: „rámutat az európai … globális kihívásra;;”
2. rész: „strukturális változásokat … társadalmi modellben.”
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17. mód.
1. rész: A teljes szöveg kivéve: „beillesztését a Lisszaboni Szerződésbe”
2. rész: „beillesztését a Lisszaboni Szerződésbe”

Egyéb

Klaus-Heiner Lehne a következő szóbeli módosítást terjesztette elő a (37) bekezdéshez:

(37) megerősíti, hogy a hatékonyabb szabályozással kapcsolatban független hatásvizsgálatot, a közös-
ségi jog megfelelő végrehajtását, ellenőrzését és a kapcsolódó jelentéstételt prioritásként kell kezelni; úgy
véli azonban, hogy a Bizottságnak központi szerepe van abban, hogy segítse a tagállamokat e cél eléré-
sében; hangsúlyozza, hogy az Európai Parlamentet jobban be kellene vonni a közösségi jogszabályok
alkalmazásának ellenőrzésébe, és kiemeli, hogy szorosabb intézményközi együttműködésre van szükség
a komitológiai eljárásokat illetően;

2. 2009-es költségvetési keret és prioritások (III. szakasz) *

Jelentés: Jutta HAUG (A6-0084/2008)

Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz –

észrevételek

(1) bek. 1 PPE-DE +

(5) bek. után 2 PPE-DE NSz + 275, 273, 14

(6) bek. 3 PPE-DE +

(6) bek. után 5jav GUE/NGL -

(7) bek. 4 PPE-DE +

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 499, 25, 43

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE: 2. mód.
IND/DEM: zárószavazás

3. A „New Flame” elsüllyedéséről és az Algecirasi-öbölre gyakorolt hatásairól

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B6-0180/2008, B6-0183/2008, B6-0195/2008, B6-0196/2008,
B6-0197/2008, B6-0198/2008

Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazat
NSz/ESz –

észrevételek

közös állásfoglalásra irányuló indítvány: RC-B6-0180/2008
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

(1) bek. után 6 PSE + szóban módosítva

(2) bek. 3 PPE-DE VE + 282, 266, 14

8 ALDE, PSE +

(3) bek. után 7 PSE -

(6) bek. 9jav ALDE, PSE -
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