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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. A terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, 

felderítése és kivizsgálása érdekében a tagállamok kijelölt hatóságai, valamint az 

Europol vízuminformációs rendszerhez (VIS) való hozzáférése betekintés céljából 

Jelentés: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 543, 37, 54 

 

 

2. Az 6/2015. számú költségvetés-módosítási tervezet: Saját források, a külső 

fellépésekre képzett uniós vagyonkezelői alapok, az Európai Elektronikus 

Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 

Jelentés: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 600, 43, 2 

 

 

3. Javaslat a Rugalmassági Eszköznek az európai migrációs stratégia keretében 

meghozandó azonnali költségvetési intézkedésekre vonatkozó igénybevételéről 

Jelentés: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015) (minősített többség és a leadott szavazatok 
háromötöde szükséges) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 573, 66, 10 

 

 

4. Az 7/2015. számú költségvetés-módosítási tervezet – A menekültválság 

kezelése: azonnali költségvetési intézkedések a migrációra vonatkozó európai 

menetrend keretében 

Jelentés: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

3. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

8. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

11. bek. után 2 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

NSz + 351, 300, 5 

3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

NSz - 227, 406, 23 

4 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

5 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

NSz - 102, 515, 39 

6 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

G. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

G. preb. után 1 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 577, 66, 14 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: mód.: 2., 3., 5. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

G. preb. 

1. rész „mivel a menekültek ... költségvetési eljárások” 

2. rész „és a többéves pénzügyi ... kell foglalkozni;” 
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3. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „mert a javasolt intézkedések biztosan nem lesznek 

elegendők” és „beleértve a kutatási megfelelő felülvizsgálatát;” 

2. rész „mert a javasolt intézkedések biztosan nem lesznek elegendők” 

3. rész „beleértve a kutatási megfelelő felülvizsgálatát;” 

 
8. bek. 

1. rész „emlékezteti a Bizottságot ... 2016-os kifizetési előirányzatokra nehezedő terhet,” 

2. rész „amelyek elégtelennek ... igényeinek kielégítéséhez;” 
 

 

5. Kovács Béla parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem 

Jelentés: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: határozatra irányuló 

javaslat 

 +  

 

 

 

6. Az Európai Stratégiai Beruházási Alap ügyvezető igazgatójának kinevezése 

Jelentés: Jean Arthuis és Roberto Gualtieri (A8-0292/2015) (titkos szavazás (az eljárási szabályzat 
182. cikkének (1) bekezdése)) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: Wilhelm Molterer 

jelöltsége 

 + 381, 144, 130 

 

 

7. Az Európai Stratégiai Beruházási Alap ügyvezető igazgatóhelyettesének 

kinevezése 

Jelentés: Jean Arthuis és Roberto Gualtieri (A8-0293/2015) (titkos szavazás (az eljárási szabályzat 

182. cikkének (1) bekezdése)) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: Iliyana Tsanova 

jelöltsége 

 + 454, 130, 64 
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8. A Párizsban megkötendő új nemzetközi éghajlat-változási megállapodás felé 

Jelentés: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1. bek. 7-8 Verts/ALE  +  

7. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

9. bek. 4 PPE NSz - 273, 359, 25 

10. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

10. bek. után 5 PPE NSz - 261, 368, 29 

12. bek. után 9 Verts/ALE ESz + 453, 194, 5 

10 Verts/ALE ESz - 310, 334, 10 

13. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

13. bek. után 11 Verts/ALE ESz - 275, 360, 22 

14. bek. 2 ECR NSz - 257, 342, 57 

bek. eredeti szöveg kül. +  

16. bek. után 12 Verts/ALE  +  

17. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

19. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2/ESz + 333, 315, 8 

20. bek. 3 ECR  -  

24. bek. 13 Verts/ALE  -  

25. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 380, 229, 44 

28. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 500, 144, 6 

29. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

31. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

53. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 337, 316, 2 

54. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 479, 133, 42 

55. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

6 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

57. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

77. bek. után 14 Verts/ALE ESz + 330, 310, 6 

80. bek. után bek.  ESz + 418, 187, 38 

szóbeli módosítás 

H. preb. 1 ECR  -  

K. preb. 6 PPE ESz + 325, 293, 22 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 434, 96, 52 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: mód.: 2., 4.; bek.: 28., 54. (2. rész) 

Verts/ALE: mód.: 2., 4. 

EFDD: mód.: 4., 5. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 14. bek. 

GUE/NGL: 28. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

7. bek. 

1. rész „üdvözli a G7 ... a nemzeti dekarbonizációs célokat és stratégiákat” 

2. rész „azzal, hogy elsőbbséget ... fokozatos kivezetését; 

 
13. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
17. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a fosszilis tüzelőanyagok támogatásának ... 

exportfinanszírozását is beleértve,” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
19. bek. 

1. rész „felhívja a Bizottságot ... az UNFCCC-nek, ” 

2. rész „és jelentsék be, hogy ... kibocsátási célt;” 

 
53. bek. 

1. rész „kéri, hogy a 2020-ig ... és célkitűzések végrehajtását;” 

2. rész „emlékeztet arra, hogy ... növelni kell;” 
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54. bek. 

1. rész „konkrét uniós ... biztosítása érdekében,” 

2. rész „beleértve azt is, ... innovációs projektekre – különítik el;” 

 
PPE: 

25. bek. 

1. rész „kiemeli, hogy ... a célok elérésében” 

2. rész „azzal, hogy visszatartják ... és újrahasznosítják a nyersanyagokat;” 

 
GUE/NGL: 

10. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a biomassza szén-dioxid-leválasztás és -tárolás” és „szén-

dioxid” 

2. rész „a biomassza szén-dioxid-leválasztás és -tárolás” 

3. rész „szén-dioxid” 

 
31. bek. 

1. rész „megjegyzi, hogy ... a 2°C-os cél elérése;” 

2. rész „felhívja továbbá ... nemzetközi finanszírozást;” 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

29. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „hosszú távon biztosítani kell a kibocsátáskereskedelmi 

egységek árának stabilitását” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
ECR, PPE, GUE/NGL: 

55. bek. 

1. rész: „a kibocsátások kezelésének … beruházásokra fordítására,” az alábbi szövegrész 

nélkül „a szén-dioxid átfogó alapokon nyugvó árazására és” 

2. rész: „a szén-dioxid átfogó alapokon nyugvó árazására és” 

3. rész: „továbbá a nemzetközi közlekedésben … származó bevételek” 

4. rész: „felszólít továbbá arra, hogy a … felhasználását szolgálják” 

5. rész: „kiemeli annak fontosságát, hogy … kibocsátására szólít fel” az alábbi szövegrész 

nélkül „beleértve a fosszilis tüzelőanyagokkal … fokozatos kivezetését is” 

6. rész: „beleértve a fosszilis tüzelőanyagokkal … fokozatos kivezetését is” 

 
ECR, PPE: 

57. bek. 

1. rész: „konkrét lépésekre szólít … 2009-es vállalásai alapján” 

2. rész: „az összes fosszilis … fokozatos kivezetésének” 

3. rész: „2020-ig történő” 

 
 

Egyéb: 

Anne-Marie Mineur a következő szóbeli módosítást javasolta a 80. bek. után: 

„80a. hangsúlyozza, hogy a COP21 tárgyalások alatti és előtti lobbi tevékenységek befolyásolhatják a 

tárgyalások kimenetelét; kiemeli ezért, hogy a COP21 UNFCCC-jének napirendjében az ilyen 

tevékenységeknek átláthatónak és egyértelműen megjelöltnek kell lennie, és hogy a Konferenciának 

minden érdekelt fél részére egyenlő hozzáférést kell biztosítania;” 

 


