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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. Oroszország, különös tekintettel Eston Kohver, Oleg Szencsov és Alexandr 

Kolcsenko ügyére 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0845/2015, B8-0847/2015, B8-0849/2015, B8-0850/2015, 

B8-0851/2015, B8-0852/2015, B8-0855/2015 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0845/2015 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE) 

9. bek. után 3 ALDE  +  

10. bek. után 1= 

2= 

ECR, PPE,  

ALDE 

ESz + 307, 270, 49 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 378, 111, 138 

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B8-0845/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0847/2015  ECR  ↓  

B8-0849/2015  EFDD  ↓  

B8-0850/2015  PPE  ↓  

B8-0851/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0852/2015  ALDE  ↓  

B8-0855/2015  S&D  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE, ECR, ENF: zárószavazás 
 

Egyéb: 

Seán Kelly (PPE képviselőcsoport) szintén aláírta az RC-B8-0845/2015 sz. közös állásfoglalási 

indítványt. 
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2. Angola 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0846/2015, B8-0848/2015, B8-0853/2015, B8-0854/2015, 

B8-0857/2015, B8-0859/2015, B8-0861/2015 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0846/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 550, 14, 60 

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B8-0846/2015  ECR  ↓  

B8-0848/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0853/2015  PPE  ↓  

B8-0854/2015  ALDE  ↓  

B8-0857/2015  EFDD  ↓  

B8-0859/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0861/2015  S&D  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: zárószavazás 
 

Egyéb: 

Seán Kelly (PPE képviselőcsoport) szintén aláírta az RC-B8-0846/2015 sz. közös állásfoglalási 

indítványt. 
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3. Azerbajdzsán 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0860/2015, B8-0862/2015, 

B8-0863/2015, B8-0864/2015, B8-0865/2015 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0856/2015  

(S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

7. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

14. bek. 2 PPE ESz - 214, 361, 57 

15. bek. 3 PPE  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1/ESz + 336, 272, 31 

2 +  

16. bek. után 1 Verts/ALE NSz + 328, 273, 37 

18. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

19. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

22. bek. bek. eredeti szöveg  + szóban módosítva 

M. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) ESz + 365, 202, 72 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B8-0856/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0858/2015  ECR  ↓  

B8-0860/2015  PPE  ↓  

B8-0862/2015  EFDD  ↓  

B8-0863/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0864/2015  ALDE  ↓  

B8-0865/2015  S&D  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: mód.: 1. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: M. preb. 

ECR: 18. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 

15. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „felszólítja a Bizottságot, hogy  ... , alulról szerveződő 

együttműködéshez; ” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
19. bek. 

1. rész „felhívja a Tanácsot, hogy országaival kapcsolatban,” 

2. rész „valamint hogy e tekintetben , ... vízumtilalom alkalmazását;” 

 
ECR: 

7. bek. 

1. rész „felszólítja Azerbajdzsánt, ... vonatkozó ítéleteit;” 

2. rész „követeli, hogy minden más ítéletének;” 
 

Egyéb: 

Marietje Schaake a következő szóbeli módosítást javasolta a 22. bek. után:  

  

„22. felhívja az EKSZ-t és a tagállamokat, hogy tartózkodjanak a választási megfigyelő 

tevékenységektől; megjegyzi, hogy a Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR) 

jelenleg egy helyszíni missziót folytat, és az ország helyzetéről adott elemzésének ismerete 

kiemelkedő jelentőséggel bír ” 
 

Branislav Škripek és Dita Charanzová visszavonták aláírásukat az RC-B8-0856/2015. számú közös 

állásfoglalási indítványtól. 
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4. Migráció és menekültek Európában 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0832/2015, B8-0833/2015, B8-0834/2015, B8-0835/2015, 
B8-0837/2015, B8-0838/2015, B8-0842/2015 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0832/2015 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE) 

3. bek. után 6 GUE/NGL NSz - 118, 506, 16 

5. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 528, 73, 37 

2/NSz + 528, 67, 40 

6. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 456, 157, 24 

2/NSz + 430, 182, 19 

3/NSz + 434, 181, 25 

6. bek. után 7 GUE/NGL  -  

7. bek. 8 GUE/NGL  -  

8. bek. 9 GUE/NGL  -  

8. bek. után 10 GUE/NGL  -  

9. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 446, 173, 20 

10. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 521, 106, 14 

11. bek. bek. eredeti szöveg ESz + 498, 91, 31 

szóbeli módosítás 

12. bek. 11 GUE/NGL NSz - 43, 572, 25 

12. bek. után 12/rev GUE/NGL  +  

13 GUE/NGL  -  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

13. bek. 1 S&D, ALDE, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

NSz + 311, 283, 41 

13. bek. után 3 Verts/ALE ESz - 198, 418, 8 

14. bek. 14 GUE/NGL  -  

15. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 504, 76, 56 

2/NSz + 556, 20, 54 

18. bek. után 15 GUE/NGL NSz - 90, 512, 36 

B. preb. után 4/rev GUE/NGL NSz - 103, 499, 31 

E. preb. után 5 GUE/NGL  -  

G. preb. után 2 Verts/ALE ESz - 192, 402, 29 

J. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 483, 139, 13 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 432, 142, 57 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0832/2015  

(PPE képviselőcsoport) 

    ↓  

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0833/2015  

(ECR képviselőcsoport) 

    ↓  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0834/2015  

(ALDE képviselőcsoport) 

    ↓  

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0835/2015  

(GUE/NGL képviselőcsoport) 

    ↓  

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0837/2015  

(Verts/ALE képviselőcsoport) 

    ↓  

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0838/2015  

(ENF képviselőcsoport) 

    ↓  

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0842/2015  

(S&D képviselőcsoport) 

    ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: zárószavazás 

PPE: mód.: 1. 

GUE/NGL: mód.: 4., 6., 11., 15. 

ENF: bek.: 5., 6., 9., 10., 15.; mód.: 1., 4., zárószavazás, J. preb. (2. rész) 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 

5. bek. 

1. rész „megerősíti, hogy ... biztosítása mellett;” 

2. rész „hangsúlyozza, hogy ... belüli szabad mozgása;” 

 
6. bek. 

1. rész „üdvözli az áttelepítésre ... Magyarországra vonatkozik;” 

2. rész „támogatja a Bizottság bejelentését ... az állandó áttelepítési programot;” 

3. rész „emlékezteti a Tanácsot, hogy ... a menekültek preferenciáit;” 

 
15. bek. 

1. rész „sajnálatának ad hangot... erőszakos cselekmények;” 

2. rész „felszólítja a Bizottságot ... tiszteletben tartása mellett;” 

 
J. preb. 

1. rész „mivel a jelenlegi helyzet ... 28 részre töredezett szét;” 

2. rész „mivel a tagállamokban ... megfelelő biztosítékok;” 
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Egyéb: 

Igor Šoltes, Philippe Lamberts és Barbara Lochbihler (Verts/ALE képviselőcsoport) szintén aláírták a 

B8-0837/2015 sz. állásfoglalási indítványt. 

 

Nuno Melo, Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein és Danuta Maria Hübner (PPE 

képviselőcsoport) szintén aláírták a B8-0832/2015 sz. állásfoglalási indítványt. 

 

Clare Moody és Soledad Cabezón Ruiz (S&D képviselőcsoport) szintén aláírták a B8-0842/2015 sz. 

állásfoglalási indítványt. 
 

Anna Maria Corazza Bildt a következő szóbeli módosítást javasolta a 11. bek. után:  

  

„11. felszólít arra, hogy a közös európai menekültügyi rendszert minden abban részt vevő tagállam 

gyorsan és maradéktalanul ültesse át és ténylegesen hajtsa végre; sürgeti a Bizottságot, hogy 

gondoskodjon arról, hogy a tagállamok megfelelően alkalmazzák az uniós jogszabályokat annak 

érdekében, hogy közös hatékony, következetes és humánus normákat alkalmazzanak az Unió egész 

területén, a gyermekek legjobb érdekének figyelembevételével;”. 
 

 

5. Az EU szerepe a közel-keleti békefolyamatban 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, 

B8-0843/2015, B8-0844/2015 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0836/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

2. bek. 1 ECR ESz - 134, 421, 59 

4. bek. 2 ECR ESz - 259, 336, 26 

6. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 525, 70, 31 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B8-0836/2015  ECR  ↓  

B8-0839/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0840/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0841/2015  ALDE  ↓  

B8-0843/2015  PPE  ↓  

B8-0844/2015  S&D  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: zárószavazás 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

6. bek. 

1. rész „sürgeti az alelnököt/ főképviselőt ... európai álláspont kialakításához,” 

2. rész „továbbá tartózkodjanak az ... egyoldalú kezdeményezésektől;” 
 

 

6. A Belarusz helyzet 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0866/2015, B8-0872/2015, B8-0874/2015, B8-0876/2015, 

B8-0878/2015, B8-0879/2015, B8-0880/2015 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0866/2015 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

6. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

16. bek. után 1 Verts/ALE NSz - 113, 463, 36 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B8-0866/2015  PPE  ↓  

B8-0872/2015  ECR  ↓  

B8-0874/2015  EFDD  ↓  

B8-0876/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0878/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0879/2015  S&D  ↓  

B8-0880/2015  ALDE  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: mód.: 1. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

6. bek. 

1. rész „emlékeztet arra, hogy ... halálos ítéletet hoztak; 

2. rész „ezzel összefüggésben, ... globális moratóriumhoz;” 
 

Egyéb: 

Ivan Jakovčić (ALDE képviselőcsoport) szintén aláírta az RC-B8-0866/2015 sz. közös állásfoglalási 

indítványt és a B8-0880/2015 sz. közös állásfoglalási indítványt. 
 

 

7. A szociális vállalkozások és szociális innováció szerepe a munkanélküliség 

leküzdésében 

Jelentés: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

19. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

20. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

22. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

29. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

31. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

33. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

44. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

50. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 497, 87, 25 

51. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 474, 79, 46 

M. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 494, 91, 23 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: bek.: 50., 51. 
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 

19. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „valamint a nemzeti reformprogramokba” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
20. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „kéri a tagállamokat, hogy ... vállalkozást és az innovációt;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
22. bek. 

1. rész „üdvözli a közbeszerzési ... szerződéseket is tartalmaz;” 

2. rész „kéri a tagállamokat, ... hatékonyabbá tétele érdekében;” 

 
29. bek. 

1. rész „üdvözli, hogy ... lehetőségekkel kapcsolatban;” 

2. rész „felhívja a tagállamokat, ... hozzáférés segítése érdekében;” 

 
31. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy ... típusú vállalkozások között;” 

2. rész „kéri a tagállamokat ... (crowdfunding) révén javítsák;” 

 
44. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a nemek szerint lebontott adatok gyűjtésének, valamint” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
M. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „színvonalas” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
ALDE, ENF: 

33. bek. 

1. rész „rámutat, hogy  ... szolgáltatások közfinanszírozását;” 

2. rész „erre tekintettel kéri  ... célzó állami támogatásokat;” kivéve: „az ilyen jellegű 

vállalkozásoknak ... rugalmasan járjon el, és” 

3. rész „az ilyen jellegű vállalkozásoknak ... rugalmasan járjon el, és” 
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8. A 21. század versenyképes uniós munkaerőpiacának létrehozása 

Jelentés: Martina Dlabajová (A8-0222/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Alternatív 

állásfoglalási 

indítvány 

1 Verts/ALE,  

S&D 

ESz - 216, 360, 19 

2. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 353, 239, 6 

3. bek. előtt, alcím bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

8. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 274, 285, 33 

9. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 524, 38, 32 

13. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

15. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ESz + 337, 246, 7 

2 +  

3 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

16. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

17. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3/ESz + 298, 268, 18 

19. bek. előtt, alcím bek. eredeti szöveg kül. +  

19. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

28. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

29. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

38. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 503, 41, 47 

49. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

50. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 289, 293, 4 

51. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

54. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 559, 25, 4 

2 +  

57. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

59. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

67. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2/ESz - 267, 309, 6 

70. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 297, 282, 2 

71. bek. előtt, alcím bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

71. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 457, 117, 8 

73. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 331, 100, 133 

74. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

81. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 331, 219, 19 

82. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 353, 214, 6 

84. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

85. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz - 173, 350, 50 

8. bek.6 bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 535, 3, 28 

2/NSz + 425, 134, 8 

3/NSz + 362, 177, 28 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

90. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

96. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

97. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

98. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 459, 106, 4 

101. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 521, 40, 2 

102. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

106. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 416, 125, 25 

2/NSz - 214, 316, 29 

3/NSz - 222, 298, 42 

4/NSz + 436, 104, 26 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

113. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

2. bev. hiv. bek. eredeti szöveg kül. +  

6. bev. hiv. bek. eredeti szöveg kül. +  

8. bev. hiv. bek. eredeti szöveg kül. +  

C. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 523, 4, 24 

2/NSz + 300, 225, 27 

3/NSz + 421, 131, 6 

F. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 277, 229, 53 

H. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: az EMPL bizottság állásfoglalása (a 

szöveg egésze) 

NSz + 310, 232, 13 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: bek.: 71., 101., 106. 

ECR: 106. bek. 

Verts/ALE: 8. 6. bek., C. preb. 

ENF: 9. bek. (2. rész), 38., 54. (1. rész), 85. (2. rész), 98. (2. rész), C. preb. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: bek.: 50., 70., 85. 

ALDE: 106. bek. 

EFDD: 73. bek. 

Verts/ALE: bek.: 49., 59. 

ENF: bek.: 2., 16., 19., 28., 29., 71., 113.,  bev. hiv.: 2., 6., 8.; H. preb.; alcím 19. bek. előtt 

S&D: bek.: 17., 49., 82. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

84. bek. 

1. rész „hangsúlyozza a kezdő vállalkozások, ... képzésének megkönnyítése”  

2. rész „ebben a tekintetben hangsúlyozza, hogy az adóterhet ... megfelelő szociális 

védelmet;” 
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96. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „– pl,. fiatalok, idősebb munkavállalók, nők, bevándorlók, 

fogyatékossággal élők és hosszú távú munkanélküliek –”  

2. rész a fenti szövegrész 

 
ALDE: 

51. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „színvonalas ” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
67. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „magas minőségű ” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
PPE: 

50. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „jogokon alapuló ” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
70. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „jogokon alapuló megközelítése ” és „kötelesek” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
F. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „jelentős része” és „jelentősen” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
Verts/ALE: 

97. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
ENF: 

alcím 3. bek. előtt 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „Uniós” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
9. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
54. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy nagyobb figyelmet ... tudományos elfogultság nélkül” 

2. rész „mivel megkönnyítik a munkaerő-piaci ... az ifjúsági foglalkoztatás 

előmozdításában” 

 
57. bek. 

1. rész „kiemeli, hogy minden nemzeti ... feltételek összehasonlíthatók”  

2. rész „vagy kiigazíthatók” 

 
alcím 71. bek. előtt 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „előmozdítása” 

2. rész a fenti szövegrész 
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74. bek. 

1. rész „megjegyzi, hogy az EU a munkavállalók szabad mozgására épül;” 

2. rész „kéri az idegen nyelvek tanulásának ... kilátások szélesítésének eszközét;” 

 
90. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a digitális egységes piac létrehozásában, az energiaunió 

kiépítésében,” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
98. bek. 

1. rész „kéri a Bizottságot, a tagállamokat, ... munkahelyek létrehozását;” 

2. rész „hangsúlyozza továbbá ... hatékony mutatószámokon alapulnak;” 

 
102. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és e gyakorlatokra alapozva hajtsanak végre szélesebb körű 

reformokat” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
S&D: 

2. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy ambiciózus ... alkalmazhatóságának elősegítése” 

2. rész „valamint a munkavégzés ösztönzőinek és lehetőségeinek kialakítása;” 

 
81. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
PPE, ENF: 

8. bek. 

1. rész „mélységesen aggódik az ifjúsági ... egymáshoz közelítésében, ” 

2. rész „felszólít ezért a duális képzésre ... munkába állás előtt” 

 
ECR, ENF: 

13. bek. 

1. rész „hangsúlyozza a betölthető álláshelyek ... munkaerőpiac kulcsfontosságú elemei” 

2. rész „mélységes aggodalommal ... átlagos tartama” kivéve „ezért kéri egy tagállamokban 

található ... referenciamutató létrehozását; ” 

3. rész „ezért kéri egy tagállamokban található ... referenciamutató létrehozását; ” 

 
S&D, ENF: 

15. bek. 

1. rész „rávilágít arra, hogy ... tagállamban dolgoztak” 

2. rész „emlékeztet továbbá arra, hogy ... az Unióban; ” 

3. rész „ezért hangsúlyozza ... megszüntetése érdekében;” 

 
86. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „versenyképes”, „-erőpiac” és „az uniós ... megszüntetése 

érdekében”  

2. rész „versenyképes”, „-erőpiac”  

3. rész „az uniós ... megszüntetése érdekében”  
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C. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a munkaerő-piaci rugalmatlanságok” és „egy 

versenyképes, ... célkitűzéseinek eléréséhez;” 

2. rész „a munkaerő-piaci rugalmatlanságok” 

3. rész „egy versenyképes, ... célkitűzéseinek eléréséhez;” 

 
Verts/ALE, ENF: 

17. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy ... és üzleti szerkezetéhez,” kivéve: „uniós” 

2. rész „uniós” 

3. rész „és figyelembe kell venni ... intézkedések kidolgozásakor;” 

 
ALDE, PPE, ENF: 

85. bek. 

1. rész „felhívja a tagállamokat, hogy csökkentsék a munkára rakódó adóterheket” 

2. rész „ és ennek ellentételezésére, ... ágazati cselekvési terveknek;” 

 
PPE, ENF: 

106. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a Bizottságot és”, „európai” „keretének” „egy 

tagállamonkénti alapszint révén” és „a tisztességes jövedelem ... garantálására” 

2. rész „a Bizottságot és”, „európai”  

3. rész „keretének”  

4. rész: „egy tagállamonkénti alapszint révén” és „a tisztességes jövedelem ... garantálására” 
 

 

9. A 30. és 31. éves jelentés (2012–2013) az európai uniós jogszabályok 

alkalmazásának nyomon követéséről 

Jelentés: Kostas Chrysogonos (A8-0242/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

5. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 368, 116, 14 

9. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 183, 342, 7 

21. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 428, 86, 7 

2/NSz - 127, 367, 38 

39. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 407, 64, 57 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 412, 99, 10 
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Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: bek.: 5., 21., 39. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

9. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „ami – a nyelvi problémákkal, ... amely nem polgárbarát” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
21. bek. 

1. rész „aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a vizsgálat ... rájuk háruló kötelezettségeknek;” 

2. rész „rámutat továbbá, hogy az egyes tagállamokra ... tagállamok szuverén hatáskörébe 

tartozik);” 

 


