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MELLÉKLET 
 

A SZAVAZÁSOK 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 Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött 

megállapodásban előírt védintézkedések ***I 

Jelentés: Andrzej Duda (A8-0145/2015) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 614, 30, 30 

 

 

 

2. A feltételes hozzáférésen alapuló vagy abból álló szolgáltatások jogi 

védelméről szóló európai egyezmény *** 

Ajánlás: Pavel Svoboda (A8-0071/2015) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

szavazás: jóváhagyás NSz + 622, 53, 7 

 

 

 

3. Viktor Uspaskich képviselői mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló 

kérelem 

Jelentés: Laura Ferrara (A8-0149/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

egyetlen szavazás  +  

 

 

 

4. Jérôme Lavrilleux mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem 

Jelentés: Heidi Hautala (A8-0152/2015) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

egyetlen szavazás  +  
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5. Janusz Korwin-Mikke mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem 

Jelentés: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

egyetlen szavazás  +  

 

 

 

6. Theodoros Zagorakis mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem 

Jelentés: Andrzej Duda (A8-0151/2015) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

egyetlen szavazás  +  

 

 

 

7. Kérelem az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra 

„Az Európai Unió működésének javítása a Lisszaboni Szerződésben rejlő potenciál 

kihasználásával” című jelentésről 

Konzultációra irányuló kérelem 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

egyetlen szavazás  +  

 

 

 

8. Kérelem az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra 

„Az Európai Unió jelenlegi intézményi struktúrájának esetleges változásai, 

módosításai” című jelentésről 

Konzultációra irányuló kérelem 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

egyetlen szavazás  +  
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9. Kérelem a Régiók Bizottságával való konzultációra „Az Európai Unió 

működésének javítása a Lisszaboni Szerződésben rejlő potenciál kihasználásával” 

című jelentésről 

Konzultációra irányuló kérelem 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

egyetlen szavazás  +  

 

 

 

10. Kérelem a Régiók Bizottságával való konzultációra „Az Európai Unió 

jelenlegi intézményi struktúrájának esetleges változásai, módosításai” című 

jelentésről 

Konzultációra irányuló kérelem 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

egyetlen szavazás  +  

 

 

 

11. A pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként 

használt indexek ***I 

Jelentés: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

a szöveg egésze 1MR bizottság ESz + 517, 146, 27 

16. preb. 1MR bizottság NSz + 568, 72, 50 

2. cikk 2. bek. 1MR bizottság rész.   

1/ NSz + 603, 75, 10 

2/ NSz + 549, 86, 50 

2. cikk, 2a. bek. 1MR bizottság rész.   

1/ NSz + 584, 52, 52 

2/ NSz + 514, 147, 12 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

13. cikk, 1. bek., 

bevezető mondat 

1MR bizottság rész.   

1/ NSz + 596, 15, 75 

2/ NSz + 491, 120, 72 

14a. cikk 1MR bizottság NSz + 530, 143, 15 

18. cikk törlése 1MR bizottság NSz + 538, 148, 4 

szavazás: a Bizottság javaslata  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz A szavazást 

elhalasztottá

k. 

Elj. szab. 61. cikk, 

2. bek. 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 1. MR mód.(14a. cikk), 1. MR mód. (18. cikk törlése), 1. MR mód.(2. cikk, 2a. 

bek.), 1. MR mód.(13. cikk, 1. bek., bevezető mondat) 

EFDD: 1. MR mód.(2. cikk, 2. bek.), 1. MR mód.(2. cikk, 2a. bek.) 

GUE/NGL 1. MR mód.(16. preb.), 1. MR mód.(2. cikk, 2. bek., 2. rész) 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 

1. mód. MR (2. cikk, 2a. bek.) 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve: „az 5d. cikk b)–g) pontja, a 7. cikk (1) bekezdésének aa),” 

„ba)” és „bc) pontja”, „11. cikke” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
1. mód. MR (13. cikk, 1.bek, bevezető mondat) 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve: „nem szabályozott adatokon alapuló” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
GUE/NGL 

1. mód. MR (2. cikk, 2. bek.) 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve: „központi bankok, amennyiben … alkotmányos 

berendezkedésének;” 

2. rész: a fenti szövegrész 
 

 

12. Fejlesztésfinanszírozás 

Jelentés: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

6. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

8. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 357, 325, 7 

14. bek. után 1 előadó  +  

26. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

28. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

30. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 354, 301, 28 

38. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 582, 79, 28 

 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

8. bek. 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve: „és a nemzetközi légi és… bevételek automatikus 

elosztását” 

2. rész: a fenti szövegrész 
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28. bek. 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve: „többek között a szexuális és reproduktív egészséggel és 

jogokkal kapcsolatos” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
ECR: 

26. bek. 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve: „a tényleges tulajdonosok nyilvános … valamennyi 

szektorban, valamint” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
30. bek. 

1. rész: „felszólal a tudomány … jelentős szerepet töltenek be;” 

2. rész: „kéri a szabadkereskedelmi megállapodások … azonosítása érdekében” 

 

 
Verts/ALE: 

6. bek. 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve: „a költségvetési korlátok figyelembe vétele mellett” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
38. bek. 

1. rész: „emlékeztet, hogy egyedül … a fejlődő országokban;” 

2. rész: „ezért hangsúlyozza az ötvözés és … támogassák a helyi vállalkozásokat;” 

3. rész: „hangsúlyozza azonban, hogy … Ebola+ program esetében;” 
 

 

13. Biztonságosabb egészségügyi ellátás Európában 

Jelentés: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

5. bek. 1 több mint 76 

képviselő 

 +  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2 ↓  

6. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 331, 324, 30 

15. bek., c. pont bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

2 -  

18. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

47. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

48. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

62. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 301, 356, 30 

3 +  

63. bek., p. pont bek. eredeti szöveg kül. +  

64. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 352, 329, 4 

67. bek., b. pont bek. eredeti szöveg kül/ESz + 399, 259, 28 

67. bek., c. pont bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 368, 277, 39 

67. bek., f. pont bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

71. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz - 305, 325, 53 

72. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 396, 260, 29 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

73. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 387, 266, 34 

79. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

80. bek. után 2 több mint 76 

képviselő 

NSz + 344, 322, 22 

AB. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

AI. preb. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 392, 268, 25 

AAC. preb. bek. eredeti szöveg kül/ESz - 223, 434, 31 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 637, 32, 10 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 2. mód. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE: 64. bek., AB. és AAC. preb. 

PPE: 15. bek. c. pont, 63. bek. p. pont, 67. bek. b. pont, 71. bek., AI. preb. 

S&D: 18. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 

48. bek. 

1. rész: „kéri, hogy fordítsanak különös figyelmet … hatóanyagok kifejlesztésére” 

2. rész: „valamint a bakteriosztatikus antibiotikumok … rezisztenssé válnak;” 

 
ALDE: 

6. bek. 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve: „szám” 

2. rész: ez a szövegrész 

 
15. bek., c. pont 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve: „az egészségügyi rendszereket … függetlenül irányítsák, 

és azok” 

2. rész: a fenti szövegrész 
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GUE/NGL 

47. bek. 

1. rész: „kiemelkedően fontosnak tartja … Beruházási Alapot (ESBA)” 

2. rész: „például az innovatív gyógyszerek … struktúrák támogatásával” 

 
79. bek. 

1. rész: „felkéri a Bizottságot … közötti uniós partnerségeket” 

2. rész: „az innovatív gyógyszerek kutatására … kezdeményezés példájára);” 

 
PPE: 

5. bek. 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve: „annak biztosítására, hogy … szintű finanszírozását, és 

különösen, ” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
67. bek., c. pont 

1. rész: „végezzenek szigorúbb ellenőrzéseket … szakképzett állatgyógyászokra 

korlátoznák” 

2. rész: „és az állatorvosok antibiotikum-felírási jogát … ösztönzőt megszüntessenek;” 

 
67. bek., f. pont 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve: „ az antibiotikumok megelőzési célú felhasználása helyett” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
72. bek. 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve: „fogadjon el rendelkezéseket … alkalmazásának 

betiltására” (első francia bekezdés) és „hozzon létre egy uniós adatbázist … 

antimikrobiális szereket” (negyedik francia bekezdés) 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
73. bek. 

1. rész: „felkéri a társjogalkotót, hogy … céljából tartott állatok számára” 

2. rész: „és különösen szigorúan tiltják …  a gyógyszeres takarmányokban;” 

 
S&D: 

62. bek. 

1. rész: „felszólítja a tagállamokat … annak eladási volumene között” 

2. rész: „például oly módon, hogy … fizetnek – egy összegben vagy részletekben –” 

3. rész: „amely tükrözi az új antibiotikum … az eladási volumen felett;” 
 

 

14. A kkv-k zöld növekedési lehetőségei 

Jelentés: Philippe De Backer (A8-0135/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

7. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

2 +  

11. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

15. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 318, 332, 34 

3 +  

29. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

31. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 387, 289, 7 

alcím a 32. bek. után bek. eredeti szöveg NSz + 365, 314, 8 

33. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

34. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ NSz + 412, 258, 11 

3 +  

35. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3/ESz + 377, 258, 47 

4 +  

36. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

2 +  

37. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

39. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 334, 343, 6 

42. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

C. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

E. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

K. preb.  bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

L. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 519, 93, 60 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: alcím a 32. bek. után 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 29., 31.  bek.,  

EFDD: 42. bek. 

GUE/NGL 15., 29. és 42. bek. 

Verts/ALE: E. preb., 30. és 42. bek. 
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

C. preb. 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve: „mivel az Európai Tanács … növelje forráshatékonyságát;” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
15. bek. 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve: „úgy véli, a munka adóztatásáról … hosszú távú sikerének 

előfeltétele” és „a természeti erőforrások felhasználásának … adóztatására való 

áttérés hatását;” 

2. rész: „úgy véli, a munka adóztatásáról … hosszú távú sikerének előfeltétele” 

3. rész: „a természeti erőforrások felhasználásának … adóztatására való áttérés hatását;”; 

 
Verts/ALE: 

K. preb. 

1. rész: „mivel jóllehet … kombinációjaként tartja számon;” 

2. rész: „mivel a kkv-k számára a készségek … létrehozásának és fejlesztésének;” 

 
L. preb. 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve: „és így működésükhöz más keretet igényelnek” és „túlzott 

szabályozási terhekkel” 

2. rész: „és így működésükhöz más keretet igényelnek” 

3. rész: „túlzott szabályozási terhekkel” 

 
34. bek. 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve: „üdvözli a Bizottságnak a már túlhaladott és a túlságosan 

nagy terhet jelentő jogalkotási javaslatok visszavonására vonatkozó döntését;” és 

„tartózkodjon az olyan jogalkotási javaslatoktól … a kkv-k számára, továbbá” 

2. rész: „üdvözli a Bizottságnak a már túlhaladott és a túlságosan nagy terhet jelentő 

jogalkotási javaslatok visszavonására vonatkozó döntését;” 

3. rész: „tartózkodjon az olyan jogalkotási javaslatoktól … a kkv-k számára, továbbá” 

 
36. bek. 

1. rész: „megjegyzi, hogy a diszruptív iparágak … meglévő jogszabályi keretben;” 

2. rész: „hangsúlyozza, hogy a hatályos jogszabályok … ne ütközzenek akadályokba;” 

 
39. bek. 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve: „és úgy véli, hogy az elkövetkezendő … kell kiemelt 

prioritásként kezelnie;” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
GUE/NGL 

11. bek. 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve: „a kvázi-sajáttőkén (például mezzanine finanszírozás) … 

garanciakeretek és platformok),” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
37. bek. 

1. rész: „meggyőződése, hogy az alapszintű és … ezzel összefüggésben a vállalkozói kultúra 

népszerűsítésére, valamint az” és „Erasmus fiatal vállalkozóknak programot” 

2. rész: „egységes piac és a versenyképesség fejlesztésére tervezett” 
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ECR, PPE, GUE/NGL: 

35. bek. 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve: „köztámogatási rendszereikben … a piaci alapú 

eszközöket, és”, „környezet szempontjából káros...”, „felszólítja a Bizottságot, hogy 

dolgozzon ki közös … egységesebb intézkedéskészlet létrehozása érdekében;” 

2. rész: „köztámogatási rendszereikben …  a piaci alapú eszközöket, és” 

3. rész: „környezet szempontjából káros...” 

4. rész: „felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki közös … egységesebb 

intézkedéskészlet létrehozása érdekében;” 

 
EFDD, Verts/ALE, GUE/NGL: 

7. bek. 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve: „valamint a kétoldalú kereskedelmi megállapodásokban 

(például a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerség keretében)” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

33. bek. 

1. rész: „felszólítja a tagállamokat, hogy tartózkodjanak … nemzeti jogba való megfelelő 

átültetését;” 

2. rész: „felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy … termékek és megoldások 

terén”, kivéve: „a nemzeti szabályozóknak EU-szerte világos és egységes … nyílt 

közbeszerzési szabályokra van szükség, többek között” és „jelenleg komoly akadályt 

jelent … kilépni kívánó kkv-knak, ugyanakkor” 

3. rész: „a nemzeti szabályozóknak EU-szerte világos … van szükség, többek között” és 

„jelenleg komoly akadályt jelent … kkv-knak, ugyanakkor” 
 

 


