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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY 

az Európai Unió Szolidaritási Alapjának a Görögországnak, Spanyolországnak, 

Franciaországnak és Portugáliának szóló segítségnyújtás céljából történő 

igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról 

(COM(2018)0150 – C8-0039/2018 – 2018/2029(BUD)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2018)0150 – C8-0039/2018),  

– tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló 2002. november 

11-i 2012/2002/EK tanácsi rendeletre1, 

– tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. 

december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre2 és különösen annak 10. 

cikkére, 

– tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési 

fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és 

eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi 

megállapodásra3 és különösen annak 11. pontjára, 

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére, 

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0175/2018), 

1. üdvözli a döntést, amely kifejezi az Unió szolidaritását a természeti katasztrófák által 

sújtott uniós polgárokkal és régiókkal;  

2.  sajnálattal veszi tudomásul, hogy az Unióban 2017 folyamán történt természeti 

katasztrófákban hányan vesztették életüket; felszólítja a tagállamokat, hogy a szükséges 

eszközök igénybevétele, valamint az európai strukturális és beruházási alapok 

alkalmazása révén ruházzanak be a katasztrófamegelőzésbe, hogy a jövőben meg 

lehessen előzni a haláleseteket; 

3.  támogatja az érintett régiók újjáépítése céljából az európai strukturális és beruházási 

alapokat használó tagállamokat; felkéri a Bizottságot, hogy támogassa és mihamarabb 

hagyja jóvá a partnerségi megállapodások forrásainak tagállamok által erre a célra kért 

pénzügyi újraelosztását;  

4.  felszólítja a tagállamokat, hogy átlátható módon használják fel a Szolidaritási Alapból 

származó pénzügyi hozzájárulást, garantálva az érintett régiók közötti tisztességes 

elosztást; 

                                                 
1 HL L 311., 2002.11.14., 3. o. 
2 HL L 347., 2013.12.20., 884. o. 
3 HL C 373., 2013.12.20., 1. o. 
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5. üdvözli a Bizottság új uniós polgári védelmi mechanizmusra irányuló javaslatát, 

melynek célja a természeti katasztrófák megelőzése és az azok során való fellépés; úgy 

véli, hogy az uniós polgári védelmi mechanizmusban az Unión belüli szolidaritás ölt 

testet, az Európai Unió Szolidaritási Alapjával (EUSZA) összhangban; ezzel 

összefüggésben emlékeztet annak fontosságára, hogy a legkülső régiók számára 

továbbra is különleges feltételeket kell biztosítani az Európai Unió Szolidaritási 

Alapjához való hozzáféréshez, hogy meg tudjanak birkózni a természeti katasztrófáknak 

való fokozott kitettségükkel; kéri továbbá, hogy azokban az esetekben, amikor nehéz az 

információk begyűjtése, valamint amennyiben a természeti katasztrófa mértéke ezt 

indokolja, kezeljék rugalmasabban az EUSZA támogatásának igénybevételére és 

felhasználására irányuló kérelem benyújtási határidejét; 

6. jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot; 

7. utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint 

gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában; 

8. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak 

és a Bizottságnak. 
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MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA 

az Európai Unió Szolidaritási Alapjának a Görögországnak, Spanyolországnak, 

Franciaországnak és Portugáliának szóló segítségnyújtás céljából történő 

igénybevételéről 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, 

 

tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 

2012/2002/EK tanácsi rendeletre1 és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére, 

 

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, 

a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes 

pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra2 és különösen 

annak 11. pontjára, 

 

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára, 

 

mivel: 

(1) Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (a továbbiakban: az alap) célja, hogy az Unió 

gyors, hatékony és rugalmas módon legyen képes reagálni a veszélyhelyzetekre és 

kifejezni szolidaritását a katasztrófa által sújtott régiók lakosságával. 

(2) Az alap éves maximális összege (2011-es árakon számítva) az 1311/2013/EU, 

Euratom tanácsi rendelet3 10. cikkében meghatározottaknak megfelelően nem 

haladhatja meg az 500 000 000 eurót. 

(3) Görögország az Égei-tenger északi részén található Leszbosz szigetét 2017. június 12-

én ért földrengés miatt 2017. szeptember 1-jén kérelmet nyújtott be az alap 

igénybevételére. 

(4) Spanyolország a 2017. október 10. és 17. között az északnyugat-spanyolországi 

Galicia tartományban pusztító erdőtüzeket követően 2017. december 22-én kérelmet 

nyújtott be az alap igénybevételére. 

(5) Franciaország a 2017. szeptember 5–6-án Saint Martin szigetén is áthaladó Irma 

hurrikánt, valamint a 2017. szeptember 18–19-én Guadeloupe-on pusztító Maria 

                                                 
1 HL L 311., 2002.11.14., 3. o. 
2 HL C 373., 2013.12.20., 1. o. 
3 A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 

1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.). 
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hurrikánt követően 2017. november 27-én kérelmet nyújtott be az alap 

igénybevételére. 

(6) Portugália a 2017. június 17-én kitört súlyos tüzeket követően 2017. július 17-én 

benyújtotta az alapból történő hozzájárulás iránti első kérelmét. A 2017 júniusa és 

októbere között pusztító további tűzvészeket követően azonban Portugália 2017. 

október 13-án és december 14-én frissítette kérelmét, és csatolta hozzá a 2017 júniusa 

és októbere között tomboló tüzek által okozott károk teljes összegére vonatkozó 

felülvizsgált becslést. 

(7) A Görögország, Spanyolország, Franciaország és Portugália által benyújtott kérelmek 

eleget tesznek az alapból származó pénzügyi hozzájárulás meghatározására 

vonatkozóan a 2012/2002/EK rendelet 4. cikkében megállapított követelményeknek. 

(8) Az alapot tehát a Görögország, Franciaország, Portugália és Spanyolország részére 

nyújtandó pénzügyi hozzájárulás érdekében igénybe kell venni. 

(9) Az alap igénybevételéhez szükséges idő minimálisra csökkentése érdekében ez a 

határozat az elfogadásának napjától alkalmazandó, 

ELFOGADTA A KÖVETKEZŐ HATÁROZATOT: 

1. cikk 

Az Európai Unió 2018. pénzügyi évi általános költségvetésének keretein belül az Európai 

Unió Szolidaritási Alapjából Görögország részére 1 359 119 euró, Spanyolország részére 

3 228 675 euró, Franciaország részére 48 906 025 euró, Portugália részére pedig 50 673 132 

euró összeg igénybevételére kerül sor, kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok 

formájában. 

2. cikk 

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba. 

 

Ezt a határozatot... [az elfogadás dátuma]-tól/-től kell alkalmazni. 

Kelt: ..., 

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről 

 

                                                 
 A dátumot az Európai Parlamentnek kell beillesztenie a Hivatalos Lapban való kihirdetést megelőzően. 
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INDOKOLÁS 

A Bizottság javasolja az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (EUSZA) igénybevételét 

pénzügyi támogatás nyújtására a tüzekkel sújtott Portugália és Spanyolország, a 

hurrikánokkal sújtott Franciaország és a földrengés sújtotta Görögország számára.  

A 2017 során az Unióban bekövetkezett természeti katasztrófák halálos áldozatokkal és nagy 

pusztítással jártak az érintett régiókban, melyek legtöbbje a „kevésbé fejlett régiók” 

kategóriájába sorolható. Az Unió Szolidaritási Alapjának mozgósítása annak jele, hogy az 

Unió szolidaritást vállal e tragikus események által sújtott országokkal és európai 

polgárokkal.  

Portugália – Erdőtüzek 2017-ben 

2017 júniusa és októbere között legfőképpen Portugália középső és északi régióiban több 

hullámban érkező, hatalmas erdőtüzek pusztítottak, melyeket a magas hőmérséklet, az erős 

szél és a rendkívül alacsony páratartalom idézett elő. E pusztító hatású tüzek egyes alapvető 

infrastruktúrákat, középületeket, lakóépületeket és üzlethelyiségeket rongáltak meg, illetve 

tönkretették a mezőgazdasági és erdőterületeket, valamint több mint 100 halálos áldozatot 

követeltek. 

A Bizottsághoz 2017. július 17-én beérkezett és 2017. december 14-én kiegészített 

kérelmükben a portugál hatóságok a közvetlenül a katasztrófa által okozott károk teljes 

összegét 1 458 millió euróra becsülték. Mivel ez Portugália bruttó nemzeti jövedelmének 

(GNI) 0,832%-a, és így meghaladja a jelentős katasztrófára vonatkozó, a Szolidaritási Alap 

igénybevételéhez szükséges küszöbértéket (ez 2017-ben 1 051,6 millió euró, vagyis 

Portugália GNI-jének 0,6%-a), a katasztrófa az EUSZA-rendelet 2. cikkének (2) bekezdése 

értelmében „jelentős természeti katasztrófának” minősül. 

A rendelet 3. cikkében meghatározott visszatéríthető elengedhetetlen vészhelyzeti 

intézkedések költségét a portugál hatóságok 211 millió euróra becsülték. 

Az érintett régiók az európai strukturális és beruházási alapok (2014–2020) értelmében a 

„kevésbé fejlett régiók” kategóriába tartoznak. A portugál hatóságok jelezték a Bizottságnak, 

hogy a helyreállítási intézkedésekhez forrásokat szándékoznak átcsoportosítani az európai 

strukturális és beruházási alapok programjaiból. 

Portugália előleg kifizetését kérte, amelyet a Bizottság 2017. november 9-én jóváhagyott, és 

amelynek teljes összege, 1 494 331 EUR 2017. november 29-én kifizetésre került. 

A korábbi gyakorlatnak megfelelően a Bizottság a teljes közvetlen kár 2,5%-os hányadának 

alkalmazását javasolja az portugáliai „jelentős katasztrófára” vonatkozó küszöbértékig, illetve 

e küszöb fölött a teljes közvetlen kár 6%-os hányadának alkalmazását. A javasolt támogatás 
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teljes összege így 50 673 132 EUR. 

Franciaország – Hurrikánok 2017-ben 

2017. szeptember 5-én és 19-én az Irma és Maria elnevezésű, két soha nem látott erősségű, 5-

ös kategóriájú hurrikán végigsöpört a karibi térségben, jelentős károkat okozva Saint 

Martin/Sint Maarten és Guadeloupe szigetein és Martinique egyes részein. 

 

A Bizottsághoz 2017. november 27-én beérkezett kérelmükben a francia hatóságok a 

közvetlenül a katasztrófa által okozott károk teljes összegét 1 956,2 millió euróra becsülték. 

Mivel a fenti összeg a régió GDP-jének 21,9%-át teszi ki (vagyis a 2014-es adatok alapján 

8 928 eurót), és jelentős mértékben meghaladja legkülső régiókra alkalmazandó 1%-os 

küszöbértéket, a katasztrófa az EUSZA-rendelet 2. cikkének (3) bekezdése értelmében 

„regionális természeti katasztrófának” minősül. 

A rendelet 3. cikkében meghatározott visszatéríthető elengedhetetlen vészhelyzeti 

intézkedések költségét a francia hatóságok 191,4 millió euróra becsülték. 

Az érintett régió az európai strukturális és beruházási alapok (2014–2020) értelmében a 

„kevésbé fejlett régiók” kategóriába tartozik. A francia hatóságok jelezték a Bizottságnak, 

hogy a helyreállítási intézkedésekhez forrásokat szándékoznak átcsoportosítani az európai 

strukturális és beruházási alapok programjaiból. 

Franciaország előleg kifizetését kérte, amelynek összegét (4 890 603 EUR) a Bizottság 2017. 

december 12-én jóváhagyta, majd két részletben, decemberben (2 369 757 EUR) és januárban 

(2 520 846 EUR) kifizette. 

A korábbi gyakorlatnak megfelelően a Bizottság a teljes közvetlen kár 2,5%-os hányadának 

alkalmazását javasolja, Franciaország „jelentős katasztrófára” vonatkozó küszöbértékének 

szintjéig. A javasolt támogatás teljes összege így 48 906 025 EUR. 

Spanyolország – Erdőtüzek 2017-ben 

A 2017. október 10. és 17. közötti időszakban hatalmas erdőtüzek lángoltak fel az 

északnyugat-spanyolországi Galicia tartományban. A tűzvész, amelyet ugyanazok az időjárási 

körülmények váltottak ki, mint Portugáliában, jelentős pusztítást végzett az egyes alapvető 

infrastruktúrákban, középületekben, lakóépületekben, üzlethelyiségekben és erdőterületekben, 

valamint halálos áldozatot is követelt. 

A Bizottsághoz 2017. december 22-én beérkezett kérelmükben a spanyol hatóságok a 

közvetlenül a katasztrófa által okozott károk teljes összegét 129,1 millió euróra becsülték. 

Mivel Spanyolországot ugyanazok az időjárási körülmények sújtották, mint amelyek 

Portugáliában is jelentős katasztrófát okoztak, az EUSZA-rendelet 2. cikkének (4) 

bekezdésében a szomszédos országok tekintetében rögzített rendelkezés alkalmazandó, mely 

szerint EUSZA-támogatás nyújtható egy támogatható államban bekövetkezett olyan 
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természeti katasztrófa esetében is, amely egy szomszédos támogatható államban is 

bekövetkezett jelentős természeti katasztrófa. 

A rendelet 3. cikkében meghatározott visszatéríthető elengedhetetlen vészhelyzeti 

intézkedések költségét a spanyol hatóságok 18,7 millió euróra becsülték. 

Az érintett régió az európai strukturális és beruházási alapok (2014–2020) értelmében a 

„fejlettebb régiók” kategóriába tartozik. A spanyol hatóságok nem jelezték a Bizottságnak, 

hogy a helyreállítási intézkedésekhez forrásokat szándékoznak átcsoportosítani az európai 

strukturális és beruházási alapok programjaiból. 

Spanyolország előleg kifizetését kérte, amelyet a kevés kár és a várható támogatás alacsony 

összege miatt a Bizottság nem hagyott jóvá. 

A korábbi gyakorlatnak megfelelően a Bizottság a teljes közvetlen kár 2,5%-os hányadának 

alkalmazását javasolja, mivel az nem éri el Spanyolország „jelentős katasztrófára” vonatkozó 

küszöbértékét. A javasolt támogatás teljes összege így 3 228 675 EUR. 

Görögország – Földrengések 2017-ben 

2017. június 12-én az Égei-tenger északi részén található Leszbosz szigetét a Richter-skála 

szerinti 6,3-as erősségű földrengés rázta meg. A számos utórengés lakóházakat és 

üzlethelyiségeket tett tönkre, valamint kárt okozott a helyi infrastruktúrában. 

A Bizottsághoz 2017. szeptember 1-jén beérkezett kérelmükben a görög hatóságok a 

közvetlenül a katasztrófa által okozott károk teljes összegét 54,4 millió euróra becsülték. 

Mivel a fenti összeg az érintett régió GDP-jének 2,14%-át teszi ki (2 545 millió EUR a 2014-

es adatok alapján), és meghaladja a regionális GDP 1,5%-os küszöbértékét, a katasztrófa az 

EUSZA-rendelet 2. cikkének (3) bekezdése értelmében „regionális természeti 

katasztrófának” minősül. 

A rendelet 3. cikkében meghatározott visszatéríthető elengedhetetlen vészhelyzeti 

intézkedések költségét a görög hatóságok 12,7 millió euróra becsülték. 

Az érintett régió az európai strukturális és beruházási alapok (2014–2020) értelmében az 

„átmeneti régiók” kategóriába tartozik. A görög hatóságok nem jelezték a Bizottságnak, hogy 

a helyreállítási intézkedésekhez forrásokat szándékoznak átcsoportosítani az európai 

strukturális és beruházási alapok programjaiból. 

Görögország előleg kifizetését kérte, amelyet a Bizottság 2017. október 24-én jóváhagyott, és 

amelynek teljes összege, 135 912 EUR 2017. november 9-én kifizetésre került. 

A korábbi gyakorlatnak megfelelően a Bizottság a teljes közvetlen kár 2,5%-os hányadának 

alkalmazását javasolja, mivel az nem éri el Görögország „jelentős katasztrófára” vonatkozó 

küszöbértékét. A javasolt támogatás teljes összege így 1 359 119 EUR. 
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Következtetés 

Az EUSZA javasolt igénybevétele miatt szükséges a 2018. évi költségvetés módosítása és 

egy költségvetés-módosítási tervezet (1/2018.), amelynek célja a 13 06 01. költségvetési tétel 

(„Segítségnyújtás a tagállamoknak jelentős természeti katasztrófák esetén, amelyek komoly 

következményekkel járnak az életkörülményekre, a természeti környezetre vagy a 

gazdaságra”) 97 646 105 euróval való növelése mind a kötelezettségvállalási, mind a 

kifizetési előirányzatok tekintetében. 

Az EUSZA igénybevételére 2018 elején rendelkezésre álló teljes összeg 421 142 057 EUR 

volt, ami a 2018. évi fennmaradó előirányzatokból és a 2017. évi elköltetlen és 2018-ra átvitt 

előirányzatokból tevődött össze. 

A 2018-ban jelenleg igénybe vehető összeg 277 556 348 EUR. Ez az összeg úgy jön ki, hogy 

az EUSZA igénybevételére 2018. elején rendelkezésre álló teljes összegből (421 142 057 

EUR) levonjuk a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 10. cikkének (1) bekezdése által 

előírt, a 2018. évi éves összeg 25%-ának 2018. október 1-jéig történő visszatartására 

vonatkozó kötelezettség tiszteletben tartása érdekében visszatartott 143 585 709 EUR 

összeget.  

A tagállamoknak gyorsan és átlátható módon kell felhasználniuk a segély összegét, garantálva 

az érintett régiók közötti tisztességes elosztást.  

Az előadó támogatja az érintett régiók újjáépítése céljából az európai strukturális és 

beruházási alapokat használó tagállamokat, és felkéri a Bizottságot, hogy támogassa és 

mihamarabb hagyja jóvá a partnerségi megállapodások forrásainak tagállamok által e régiók 

újjáépítésére kért újraelosztását.  

Az előadó az érintett régiókkal való szolidaritás jeleként javasolja az e jelentéshez csatolt 

határozatra irányuló bizottsági javaslat mielőbbi elfogadását. 
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MELLÉKLET – A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVELE 

Iskra Mihaylova, a Regionális Fejlesztési Bizottság elnöke 2018. március 7-i levele Jean 

Arthuis, a Költségvetési Bizottság elnöke részére 

 

Fordítás 

Tárgy: Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának a Görögországnak, 

Spanyolországnak, Franciaországnak és Portugáliának szóló 

segítségnyújtás céljából történő igénybevétele 

Tisztelt Arthuis Úr! 

 

Az Európai Bizottság eljuttatta az Európai Parlamentnek az Európai Unió Szolidaritási 

Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló, a 2017 

júniusa és októbere között bekövetkezett számos természeti katasztrófa nyomán Görögország, 

Spanyolország, Franciaország és Portugália által az alap mozgósítására irányulóan benyújtott 

kérelmek alapján elkészített javaslatát (COM(2018)0150).  

 

A Bizottság javasolja az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételét, és a 

következőképpen állapítja meg a katasztrófák által okozott becsült károk mértékét: 

 

Tagállamok 

A természeti 

csapás 

minősítése 

Teljes 

közvetlen kár 

 

(millió EUR) 

A jelentős 

katasztrófára 

vonatkozó 

küszöbérték 

 

(millió EUR) 

A 

küszöbérté

kbe eső 

közvetlen 

kár 2,5%-a  

(EUR) 

A 

küszöbérté

k feletti 

közvetlen 

kár 6%-a 

(EUR) 

A javasolt 

támogatás 

teljes 

összege 

 

(EUR) 

Kifizetett 

előlegek 

 

 

(EUR) 

GÖRÖGORS

ZÁG 

Regionális  

(2. cikk, (3) 

bekezdés) 

54,365 1 057,800 1 359 119 
- 

1 359 119 

135 912 

FRANCIAOR

SZÁG 

Regionális  

(2. cikk, (3) 

bekezdés) 

1 956,241 3 378,487 48 906 025 
- 

48 906 025 

4 890 603 

PORTUGÁLI

A 

Jelentős 

(Art. 2(2)) 1 457,966 1 051,566 26 289 150  
24 383 982    

50 673 132 
1 494 331 

SPANYOLO

RSZÁG 

Regionális 

(2. cikk, (4) 

bekezdés) 

129,147 3 378,487 3 228 675 
- 

3 228 675 

 

 ÖSSZESEN 104 166 951 6 520 846 

 

Tekintettel az ezekre az EUSZA-esetekre előlegként már kifizetett 6 520 846 EUR összegre, a 

Bizottság javasolja továbbá a 2018. évi költségvetéshez fűzött 1. sz. költségvetés-módosítási 

tervezet (COM(2018)0155) elfogadását, melynek célja az Európai Unió Szolidaritási Alapja 

fent említett javasolt igénybevételének fedezése a 13 06 01. költségvetési tétel 

(Segítségnyújtás a tagállamoknak jelentős természeti katasztrófák esetén, amelyek komoly 

következményekkel járnak az életkörülményekre, a természeti környezetre vagy a 

gazdaságra) 97 646 105 euróval való növelése révén mind a kötelezettségvállalási, mind a 
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kifizetési előirányzatok tekintetében. 

 

 

A bizottsági koordinátorok értékelték e javaslatokat, és felkértek, hogy levélben 

tájékoztassam Önt arról, hogy a bizottság többségének nincs kifogása az Európai Unió 

Szolidaritási Alapjának a fent említett összeg Bizottság által javasolt kiosztása érdekében 

történő igénybevétele ellen, és támogatja az ehhez szükséges 1/2018. sz., a Bizottság által 

javasolt költségvetés-módosítási tervezetet. 

(Udvariassági formula és aláírás) 
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INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL 

Az elfogadás dátuma 16.5.2018    

A zárószavazás eredménye +: 

–: 

0: 

24 

2 

0 

A zárószavazáson jelen lévő tagok Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard 

Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, 

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg 

Gräßle, Iris Hoffmann, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, 

Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Jordi Solé, Isabelle 

Thomas, Inese Vaidere, Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok Ivana Maletić, Andrey Novakov 
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NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN 

24 + 

ALDE Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez 

ECR Bernd Kölmel 

ENF Marco Zanni 

GUE/NGL Liadh Ní Riada 

PPE Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, 

Ingeborg Gräßle, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Inese Vaidere 

S&D Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, 

Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas 

VERTS/ALE Jordi Solé 

 

2 - 

ENF André Elissen, Stanisław Żółtek 

 

0 0 

  

 

Jelmagyarázat: 

+ : mellette 

- : ellene 

0 : tartózkodik 

 

 


