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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 Unió és a Svájci Államszövetség közötti, utóbbinak az Európai 

Menekültügyi Támogatási Hivatalban való részvétele részletes szabályairól szóló 

megállapodás *** 

Ajánlás: Roberta Metsola (A8-0345/2015) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 505, 49, 14 

 

 

 

2. Az Európai Unió és a Dominikai Közösség közötti, a rövid távú 

tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás *** 

Ajánlás: Mariya Gabriel (A8-0322/2015) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 531, 60, 18 

 

 

 

3. Az Európai Unió és a Vanuatui Köztársaság közötti, a rövid távú 

tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás *** 

Ajánlás: Mariya Gabriel (A8-0329/2015) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 550, 61, 22 

 

 

 

4. Az Európai Unió és a Trinidad és Tobago Köztársaság közötti, a rövid távú 

tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás *** 

Ajánlás: Mariya Gabriel (A8-0323/2015) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 560, 65, 24 
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5. Az Európai Unió és a Szamoai Független Állam közötti, a rövid távú 

tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás *** 

Ajánlás: Mariya Gabriel (A8-0320/2015) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 571, 64, 24 

 

 

 

6. Az Európai Unió és Grenada közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító 

vízumok alóli mentességről szóló megállapodás *** 

Ajánlás: Mariya Gabriel (A8-0326/2015) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 578, 66, 24 

 

 

 

7. Az Európai Unió és a Kelet-timori Demokratikus Köztársaság közötti, a 

rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás 

*** 

Ajánlás: Mariya Gabriel (A8-0327/2015) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 581, 66, 23 

 

 

 

8. Az Európai Unió és Saint Lucia közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító 

vízumok alóli mentességről szóló megállapodás *** 

Ajánlás: Mariya Gabriel (A8-0321/2015) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 
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Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 584, 66, 24 

 

 

 

9. Az Európai Unió és a Saint Vincent és Grenadine-szigetek közötti, a rövid 

távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás *** 

Ajánlás: Mariya Gabriel (A8-0325/2015) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 588, 66, 26 

 

 

 

10. Az Európai Unió és az Egyesült Arab Emírségek közötti, a rövid távú 

tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás*** 

Ajánlás: Mariya Gabriel (A8-0324/2015) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 537, 80, 59 

 

 

 

11. A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal és az Eurojust közötti egyetértési 

megállapodás * 

Jelentés: Kostas Chrysogonos (A8-0353/2015) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 571, 59, 56 
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12. A tradicionális, a héa- és a GNI-alapú saját források rendelkezésre 

bocsátásának módszerei és eljárása, valamint a készpénzigények teljesítését célzó 

intézkedések * 

Jelentés: Gérard Deprez et Janusz Lewandowski (A8-0357/2015) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 559, 85, 43 

 

 

13. Georgios Kyrtsos mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem 

Jelentés: Evelyn Regner (A8-0358/2015) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

szavazás: határozatra irányuló 

javaslat 

 +  

 

 

14. Stelios Kouloglou mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem 

Jelentés: Pavel Svoboda (A8-0356/2015) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

szavazás: határozatra irányuló 

javaslat 

 +  

 

 

15. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele (Finnország 

kérelme: EGF/2015/005 FI/Computer Programming) 

Jelentés: Marco Zanni (A8-0362/2015) (minősített többség/a leadott szavazatok 3/5-ével) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 597, 83, 13 
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16. Az európai uniós védjegy ***II 

Ajánlás második olvasatra: Cecilia Wikström (A8-0354/2015) (minősített többség) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Javaslat a tanácsi 

álláspont elutasítására 

1 EFDD NSz - 142, 516, 36 

A Tanács álláspontja Jóváhagyás szavazás nélkül 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 1. mód.  
 

 

17. A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok ***II 

Ajánlás második olvasatra: Cecilia Wikström (A8-0355/2015) (minősített többség) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Javaslat a tanácsi 

álláspont elutasítására 

1 EFDD NSz - 88, 577, 29 

A Tanács álláspontja Jóváhagyás szavazás nélkül 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 1. mód. 
 

 

18. Az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati 

együttműködésről szóló egyezmény területén alkalmazandó ellenőrzési és 

végrehajtási rendszer ***I 

Jelentés: Ole Christensen (A8-0294/2015) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

szavazás: a Bizottság javaslata  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 659, 28, 9 
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19. A kivételes kereskedelmi intézkedések Bosznia-Hercegovina tekintetében 

történő felfüggesztése ***I 

Jelentés: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

a szöveg egésze 14jav. bizottság  +  

szavazás: a Bizottság javaslata  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 534, 128, 36 

 

 

 

20. Az Egyesült Arab Emírségek és az Europol között a bűnözés súlyos formái és 

a terrorizmus elleni küzdelem terén folytatandó stratégiai együttműködés * 

Jelentés: Alessandra Mussolini (A8-0351/2015) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

szavazás: tanácsi végrehajtási 

határozat tervezete 

ESz + 491, 164, 41 

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 490, 159, 44 

 

 

 

21. Az európai energiaunió felée 

Jelentés: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

1. bek. után 58 GUE/NGL rész.   

1 +  

2 -  

2. bek. 13 ENF NSz - 46, 617, 32 

61 S&D  +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

3. bek. 55 ECR ESz + 379, 307, 3 

bek. eredeti szöveg kül. ↓  

5. bek. 62 S&D NSz - 280, 403, 10 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

6. bek. 63 S&D, ALDE NSz + 351, 336, 12 

bek. eredeti szöveg kül. ↓  

6. bek. után 14 ENF  -  

7. bek. 47 EFDD  -  

8. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 357, 238, 99 

9. bek. után 81 több mint 40 

képviselő 

 +  

12. bek. 15 ENF  -  

12. bek. után 16 ENF  -  

14. bek. 18 ENF  -  

bek. eredeti szöveg kül. +  

15. bek. 56 ECR  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

17. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

18. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

19. bek. 20 ENF NSz - 45, 617, 32 

bek. eredeti szöveg NSz + 548, 121, 26 

20. bek. 48 EFDD  -  

21. bek. 21 ENF NSz - 63, 622, 9 

bek. eredeti szöveg rész.   

1/ NSz + 535, 143, 18 

2/ NSz + 578, 109, 7 

3/ NSz + 526, 155, 4 

23. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

24. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

25. bek. 64 S&D ESz - 324, 362, 10 

49 EFDD  -  

28. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

28. bek. után 59 GUE/NGL NSz - 205, 356, 136 

29. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  



P8_PV(2015)12-15(VOT)_HU.doc 10 PE 573.975 
 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

32. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 507, 164, 25 

44. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

45. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

47. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

48. bek. 26 ENF  -  

51. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

52. bek. 27 ENF  -  

53. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

56. bek. 29 ENF  -  

57. bek. 76 ALDE  +  

58. bek. 68 Verts/ALE  -  

59. bek. után 69 Verts/ALE ESz + 408, 271, 20 

60. bek. után 30 ENF  -  

65. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

69. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

72. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

74. bek. 50 EFDD  -  

77. bek. 77 EFDD  -  

70 Verts/ALE  -  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

33 ENF  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3/ESz + 401, 285, 11 

80. bek. 51 EFDD  -  

83. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

86. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

87. bek. 34 ENF  -  

89. bek. 65 S&D, ALDE, 

EFDD, 

Verts/ALE 

NSz + 359, 335, 5 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2 ↓  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

90. bek. után 35 ENF  -  

96. bek. 52S EFDD  -  

98. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

107. bek. után 71 Verts/ALE ESz + 356, 331, 8 

108. bek. 53 EFDD NSz - 88, 600, 8 

109. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

111. bek. 38 ENF  -  

bek. eredeti szöveg kül. +  

112. bek. 39 ENF NSz - 107, 585, 6 

72 Verts/ALE  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

122. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

128. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

130. bek. 42 ENF  -  

133. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

134. bek. 60 GUE/NGL ESz - 146, 411, 136 

bek. eredeti szöveg rész.   

1/ NSz + 597, 67, 34 

2/ NSz + 365, 300, 28 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

135. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

136. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

137. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

138. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

139. bek. 73 Verts/ALE NSz - 278, 392, 27 

bek. eredeti szöveg kül/ESz + 382, 270, 44 

140. bek. 78T EFDD NSz + 308, 306, 76 

141. bek. 79T EFDD NSz - 268, 391, 35 

74 Verts/ALE NSz - 279, 378, 36 

142. bek. 80T EFDD NSz - 238, 399, 57 

75 Verts/ALE NSz - 261, 392, 37 

143. bek. 54 EFDD  -  

147. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

6. alcím bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

150. bek. 66 S&D  +  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2 ↓  

163. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

2 +  

3 +  

4/ESz + 388, 295, 9 

5 +  

166. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

172. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

174. bek. 57 ECR  -  

175. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

40. bev. hiv. után 67 Verts/ALE  +  

 D. preb. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 367, 321, 5 

E. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

H. preb. 45 EFDD  -  

bek. eredeti szöveg kül. +  

I. preb.  2 ENF  -  

J. preb. 3 ENF  -  

L. preb. 46 EFDD  -  

4 ENF  -  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Q. preb.  bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ NSz + 398, 109, 187 

R. preb. 7 ENF  -  

bek. eredeti szöveg kül. +  

W. preb. 9 ENF  -  

bek. eredeti szöveg kül. +  

X. preb.  bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

Z. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

AE. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

AI. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 316, 328, 47 

AJ. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

AM. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

AN. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

AO. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

AQ. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 403, 177, 117 
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Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 13., 21., 39. mód., Q. preb.  (2. rész) 

Verts/ALE: 20., 62., 73., 74., 75., 78., 80. mód., 19., 134. bek. 

S&D: 53., 62., 63., 65. mód. 

GUE/NGL 21., 32. bek., 59. mód. 

EFDD: 78., 79., 80. mód. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: Z., AJ., AM., AN., AO., AQ. preb., 3., 6., 17., 44., 45., 51., 69., 98., 109., 136., 137., 

138. bek. 

ALDE: 122., 139. bek. 

PPE: D. preb., 8. bek. 

Verts/ALE: 32. bek. 

ECR: 14., 111, 135. bek. 

S&D: AQ. preb., 136., 137., 139. bek. 

GUE/NGL 17., 23., 47., 139. bek., H., Q., R., W., AJ. preb. 

EFDD: AQ. preb., 136., 138. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 

E. preb. 

1. rész: „mivel az energiaunió létrehozása és az éghajlat- és energiapolitikai célkitűzések 

megvalósítása érdekében hozandó rendelkezéseknek a polgárok és a vállalatok 

szükséges támogatásának elnyerése érdekében teljes mértékben figyelembe kell 

venniük az energiaárakra gyakorolt hatást, és a szinergiákra és a piaci integráció 

elmélyítésére kell összpontosítaniuk, melyek hozzájárulnak az általános költségek 

csökkentéséhez és az uniós gazdaság versenyképességének fokozásához; ” kivéve: 

„az éghajlat- és energiapolitikai célkitűzések megvalósítása érdekében” és „és a 

piaci integráció elmélyítésére” 

2. rész: a fenti szövegrész 

3. rész: „mivel e tekintetben minden szükséges hatásvizsgálatnak teljes mértékben 

figyelembe kell vennie a jelenlegi és jövőbeni rejtett és meg nem térülő költségeket, 

amelyek a szabályozás nélküli energiapolitikából adódnak;” 

 
Q. preb. 

1. rész: „mivel az EU nagymértékben függ az Oroszországból származó 

energiabehozataltól,” 

2. rész: „amely országról bizonyosodott, hogy nem megbízható partner és az energiaellátást 

politikai fegyverként használja;” 

 

 
AE. preb. 

1. rész: „mivel a megújulóenergia-ágazat uniós vállalkozásai – amelyek között sok a kkv – 

Európában 1,2 millió főt foglalkoztatnak, és a megújulóenergia-technológiák terén 

bejegyzett szabadalmak 40%-át birtokolják, ami az Uniót globális szereplővé teszi; 

mivel e vezető szerepet a jövőben is meg kell őrizni;” 

2. rész: „a megújuló energiákra vonatkozó, stabil uniós stratégia révén;” 

 
5. bek. 

1. rész: a szöveg egésze, kivéve: „az üvegházhatást okozó gázok csökkentése alapvetően a 

megújuló energiaforrásokra és az egész Unióra kiterjedő szén-dioxid-piacra építve,” 

2. rész: a fenti szövegrész 
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18. bek. 

1. rész: a szöveg egésze, kivéve: „hogy hozzon létre az energiabiztonsággal, a külpolitikával 

és az energiaunióval foglalkozó, magas szintű munkacsoportot, amely széles körű 

képviselettel rendelkezik, és bevonja a Parlamentet és a társadalmi érdekcsoportokat 

annak érdekében,” és „valamint az energia és az emberi jogok közötti kapcsolat 

terén” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
23. bek. 

1. rész: a szöveg egésze, kivéve: „vázlatos szerződésmintákat és” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
24. bek. 

1. rész: a szöveg egésze, kivéve: „és azokról az illetékes hatóságokat rendszeresen 

tájékoztatni kell az összes olyan szükséges információ összegyűjtése érdekében, 

amelyet mind maguk az illetékes hatóságok, mind a vállalatok hasznosíthatnak 

jövőbeni tárgyalásaik során, egyúttal védelmezve a különleges adatok 

bizalmasságát;” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
53. bek. 

1. rész: „ismét hangsúlyozza a harmadik energiacsomag által bevezetett tulajdonjogi 

szétválasztás fontosságát;” 

2. rész: a többi szövegrész 

 
65. bek. 

1. rész: a szöveg egésze, kivéve: „az uniós belső energiapiac szintjén” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
72. bek. 

1. rész: „felkéri a Bizottságot, hogy terjesszen be egy makroregionális piaci együttműködési 

irányítási struktúrát, amelyben az európai és a nemzeti parlamentek is szerepet 

kapnak;” 

2. rész: „megjegyzi, hogy ezt a regionális irányítást a meglévő regionális földrajzi és piaci 

entitásokra kell építeni a legnagyobb költségoptimalizálás elérése érdekében, 

amelyek a következők: i) a balti energiapiacok összekapcsolási terve (BEMIP); ii) 

Délkelet-európai Együttműködési Kezdeményezések; iii) kibővített ötoldalú 

energiaügyi fórum  ; iv) az északi-tengeri part menti hálózati kezdeményezés;” 

3. rész: „hangsúlyozza, hogy ebben az összefüggésben az ACER szerepkörét erősíteni kell.” 

 
83. bek. 

1. rész: „hangsúlyozza, hogy szükséges a legjobb helyi gyakorlatok azonosítása és 

terjesztésük támogatása az Unióban mindenütt, a helyi intézkedések és az európai 

szakpolitikák közötti koordináció javítása, és az energiaprojektek helyi elfogadását 

érintő ügyekkel kapcsolatos munka;” kivéve: „és az európai szakpolitikák” 

2. rész: „és az európai szakpolitikák” 

3. rész: „javasolja egy „Európai Területi Fórum” létrehozását;” 
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89. bek. 

1. rész: a szöveg egésze, kivéve: „emlékeztet az ezzel kapcsolatos európai parlamenti 

állásfoglalásokra; üdvözli az Európai Bizottság elkötelezettségét arra, hogy az 

energiahatékonysági irányelv felülvizsgálata során szem előtt tartja a 30%-os 

célkitűzést;” és „hangsúlyozza, hogy az energiahatékonyság és a megújuló energia 

kulcsfontosságú szerepet játszik majd az EU azon hosszú távú célkitűzésének 

teljesítésében, hogy a kibocsátásokat költséghatékony módon csökkenti; ismételten 

hangsúlyozza, hogy az EU-nak elkötelezettnek kell maradnia azon feltételekhez nem 

kötött célkitűzése mellett, hogy 2030-ig legalább 40%-kal csökkenti a 

kibocsátásokat;” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
128. bek. 

1. rész: a szöveg egésze, kivéve: „az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére, a 

megújuló energiaforrásokra, az energiahatékonyságra és” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
147. bek. 

1. rész: a szöveg egésze, kivéve: „egységes” és „amely 2012-ben az uniós polgárok negyedét 

érintette; felkéri a Bizottságot, hogy terjesszen elő egy, az Európában tapasztalható 

energiaszegénységről szóló közleményt, amelyet az ellene való küzdelem cselekvési 

terve kísér, és amely tartalmazza az energiaszegénység fogalmának meghatározását 

és mutatóit is;” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
6. alcím 

1. rész: a szöveg egésze, kivéve: „és dekarbonizált” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
150. bek. 

1. rész: a szöveg egésze, kivéve: ”„valamint az üvegházhatásúgáz-kibocsátás mérséklése”, 

„kéri a Bizottságot, hogy a 2020 utáni időszakra vonatkozóan vizsgálja felül a 

személy- és tehergépjárművekre vonatkozó szén-dioxid-kibocsátási előírásokat;” és 

„a megújuló villamos energiával történő villamosítás” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
172. bek. 

1. rész: a szöveg egésze, kivéve: „különösen azokét, amelyek hozzájárulnak a 

üvegházhatásúgáz-kibocsátások globális csökkentéséhez és az EU 2030-ra kitűzött 

céljainak eléréséhez”, „éghajlat-” és „és környezetvédelmi” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
175. bek. 

1. rész: „emlékeztet 6000 európai város Polgármesterek Szövetsége keretében tett azon 

kötelezettségvállalására, hogy az energetikai átmenetben vezető szerepet fognak 

betölteni;” 

2. rész: a többi szövegrész 
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ALDE: 

AI. preb. 

1. rész: „mivel az unós lakossági energiapiac jelenleg nem működik megfelelően, minthogy 

a fogyasztók számos tagállamban csak túl kevés szolgáltató között választhatnak; 

mivel a piaci koncentrációval kapcsolatos kérdéseket az uniós versenypolitikának 

kezelnie kellene annak lehetővé tétele érdekében, hogy a fogyasztók szolgáltatót 

válthassanak, és ezáltal fokozódjék a verseny és csökkenjenek az árak; 

mindazonáltal szem előtt kell tartani a kevésbé tájékozott polgárok számára 

felmerülő kockázatot, akik kevésbé hajlamosak összehasonlítani a szolgáltatókat és 

szolgáltatót váltani, így továbbra is elavult, nem versenyképes árakat kénytelenek 

fizetni” 

2. rész: „és ezáltal fonák módon a lehetőségekkel jobban élő és tájékozottabb fogyasztókat 

támogatják” 

 
Verts/ALE: 

137. bek. 

1. rész: a szöveg egésze, kivéve: „illetve akár megsemmisítésére,” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
S&D: 

58. módosítás: 

1. rész: a szöveg egésze, kivéve: „az állami ellenőrzést” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
112. bek. 

1. rész: a szöveg egésze, kivéve: „szakpolitikákra” és „technológiamentes” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
GUE/NGL 

15. bek. 

1. rész: „úgy véli, hogy az energiaunió többek között egységes fellépésben nyilvánul meg a 

harmadik országokkal folytatott tárgyalásokon;” 

2. rész: „kéri a Bizottságot, hogy elemezze egy önkéntes közös beszerzési mechanizmus 

megfelelőségét és lehetséges struktúráját, illetve és annak a belső gázpiac 

működésére és az érintett vállalkozásokra gyakorolt hatását, valamint a gázellátás 

biztonságának garantálásához való hozzájárulását; megjegyzi, hogy mivel a közös 

beszerzési mechanizmusnak számos modellje létezik, tovább kell dolgozni az uniós 

régiókra és az érintett szállítókra, valamint az önkéntes közös beszerzési 

mechanizmus feltételeire alkalmazandó legjobb piaci modell meghatározása 

érdekében; úgy véli, hogy az álláspontok összehangolását és a közös gázbeszerzést 

regionális szinten kell kezdeni;” 

3. rész: „javasolja, hogy a Bizottság és az Energiaközösség titkársága addig is támogassa 

azokat a tagállamokat és az Energiaközösség azon szerződő feleit, amelyek önkéntes 

alapon kívánnak tárgyalásokat folytatni energiaszerződéseikről, összhangban az EU 

belső piaci vívmányaival, valamint az uniós versenyjoggal és a Kereskedelmi 

Világszervezet szabályaival, továbbá biztosítsa a bizalmas üzleti adatok védelmét; 

hangsúlyozza, hogy az energiaszerződéseknek a piaci árakon és versenyen kell 

alapulniuk;” 
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21. bek. 

1. rész: „hangsúlyozza, hogy az energiával összefüggő kormányközi megállapodásoknak 

átláthatóbbaknak kell lenniük, ami a Bizottság szerepének erősítése révén érhető el 

az egy vagy több tagállam által harmadik felekkel folytatott energetikai tárgyalások 

során, különösen azáltal, hogy kötelezettségként írják elő a Bizottság számára, hogy 

megfigyelőként valamennyi tárgyaláson részt vegyen az egyes tagállamok 

tárgyalásokban érintett harmadik országokkal szembeni tárgyalási pozíciójának 

megerősítése céljából, az erőfölénnyel való visszaélés valamely szolgáltató esetében 

felmerülő kockázatának mérséklése érdekében; megjegyzi továbbá, hogy a 

Bizottságnak – maradéktalanul tiszteletben tartva a bizalmas üzleti adatokat – 

előzetes és utólagos értékeléseket kellene végeznie, illetve pozitív és negatív listát 

kell készítenie a megállapodások záradékairól, például az exporttilalomra és a 

rendeltetési helyre vonatkozó és a „vidd vagy fizess” kikötésekről, a gáz árának 

kőolajár-alapú indexálásáról, valamint azon kikötésekről, amelyek megtiltják, hogy 

valamely harmadik fél az energiaellátást az uniós energiaszállítási infrastruktúrához 

való preferenciális hozzáférés elnyerésétől tegye függővé;” 

2. rész: „rámutat arra, hogy a 994/2010/EU rendelet 13. cikke (6) bekezdésének a) pontja 

értelmében a harmadik országokkal kötött azon új kormányközi megállapodások 

megkötésekor, amelyek hatással vannak a gázinfrastruktúrára és a gázellátásra, a 

tagállamok kötelesek tájékoztatni a Bizottságot annak lehetővé tétele érdekében, 

hogy az uniós szinten értékelni tudja az ellátásbiztonsági helyzetet;” 

3. rész: „felhívja a Bizottságot, hogy a gázellátás biztonságáról szóló rendelet 

felülvizsgálatába illesszen be a kereskedelmi gázellátási szerződések szigorú 

előzetes értékelésére vonatkozó rendelkezéseket;” 

 
EFDD: 

166. bek. 

1. rész: a szöveg egésze, kivéve: „és alacsony szén-dioxid-kibocsátású” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
Verts/ALE, S&D: 

28. bek. 

1. rész: „úgy véli, hogy az energiahatékonyság növelése és Európa energiaforrásainak 

legjobb kihasználása révén az Unió növelheti energiabiztonságát és csökkentheti az 

egyes szolgáltatóktól és energiaforrásoktól való függőségét, az EU 

energiabiztonságra, környezetvédelemre és éghajlatra vonatkozó céljaival, valamint 

közegészségügyi és biztonsági jogszabályaival összhangban, figyelembe véve a 

tagállamok energiaszerkezetének sajátosságait, elkerülve a szükségtelen 

bürokratikus terheket és tiszteletben tartva az arányosság elvét;” 

2. rész: „hangsúlyozza, hogy az energiabiztonsághoz és az éghajlatváltozással kapcsolatos 

célkitűzésekhez hozzájáruló fűtőanyagokat vagy technológiákat alapvetően nem 

szabad hátrányos megkülönböztetésben részesíteni;” 
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ECR, S&D: 

29. bek. 

1. rész: „kéri a Bizottságot, hogy könnyítse meg a meglévő uniós finanszírozási rendszerek 

hatékony alkalmazását, köztük az Európai Stratégiai Beruházási Alapét, ezzel 

vonzóvá téve a kulcsfontosságú infrastrukturális projektekbe, a kutatásba és 

innovációba, a megújuló energiába és Európa belső kapacitásainak fejlesztésébe 

történő beruházást a 2030-as éghajlat- és energiapolitikai célok elérése érdekében, 

technológiasemleges és a külső költségek internalizációját előnyben részesítő 

költség-haszon megközelítés alapján;” kivéve: „technológiasemleges” és „a külső 

költségek internalizációját előnyben részesítő” 

2. rész: „technológiasemleges” 

3. rész: „a külső költségek internalizációját előnyben részesítő” 

 
ALDE, S&D: 

77. bek. 

1. rész: Crámutat, hogy a közös piac sikeres kiegyensúlyozása érdekében nem csak a 

rendszerösszekötők terén szükséges a beruházás, hanem többek között a nemzeti 

hálózatok, a fosszilis tüzelőanyaggal működő, szén-dioxid-megkötési technológiával 

ellátott erőművek és az ezt választó országokban a karbonszegény alapterhelési 

energia alapvető forrásaként új atomerőművek, a tárolókapacitás, úgymint a 

cseppfolyósítottföldgáz-terminálok és az intelligens energiahálózatok, valamint a 

rugalmas előállítás révén, a megújuló forrásból származó és az elosztott 

villamosenergia-termelés bővülésének kezelése érdekében;” kivéve: „a fosszilis 

tüzelőanyaggal működő, szén-dioxid-megkötési technológiával ellátott erőművek” 

és ”és az ezt választó országokban a karbonszegény alapterhelési energia alapvető 

forrásaként új atomerőművek” 

2. rész: „a fosszilis tüzelőanyaggal működő, szén-dioxid-megkötési technológiával ellátott 

erőművek” 

3. rész: „és az ezt választó országokban a karbonszegény alapterhelési energia alapvető 

forrásaként új atomerőművek” 

 
PPE, ENF: 

86. bek. 

1. rész: a szöveg egésze, kivéve: „a csoportos energiabeszerzés ösztönzése és előmozdítása, 

annak előírása, hogy az energiaszámlák múltbeli fogyasztási adatok alapján 

biztosítsák a konkurens szolgáltatókkal való összevethetőséget, annak előírása a 

szolgáltatók számára, hogy ügyfeleiknek automatikusan az elérhető legelőnyösebb 

tarifákat biztosítsák,”  

2. rész: a fenti szöveg, kivéve: „annak előírása, hogy az energiaszámlák múltbeli fogyasztási 

adatok alapján biztosítsák a konkurens szolgáltatókkal való összevethetőséget,” 

3. rész: a fenti szövegrész 

 
Verts/ALE, EFDD: 

133. bek. 

1. rész: „elismeri, hogy az európai energetikai és energiahatékonysági technológiák, például 

a kapcsolt energiatermelés alapvető módon járulnának hozzá az Unió 

energiabiztonságához és az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra vonatkozó célok 

eléréséhez;” 

2. rész: „emiatt úgy véli, hogy az energiauniónak tekintetbe kell vennie a tagállamok azon 

jogát, hogy a rendelkezésükre álló bármely biztonságos és fenntartható, alacsony 

szén-dioxid-kibocsátású energiaforrást alkalmazzák;” kivéve: „alacsony szén-dioxid-

kibocsátású” 

3. rész: „alacsony szén-dioxid-kibocsátású” 
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PPE, ECR: 

134. bek. 

1. rész: a szöveg egésze, kivéve: „emellett elismeri, hogy az, hogy a nem hagyományos 

tüzelőanyagok korlátozott mértékben, a jelenlegi alacsony globális olajárakat tekintve 

magas beruházási és kitermelési költségek mellett képesek hozzájárulni az Unió 

jövőbeli energiaszükségleteinek kielégítéséhez, megkérdőjelezi, hogy a hidraulikus 

rétegrepesztés életképes technológia lehet az Európai Unióban;” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
ENF, Verts/ALE, EFDD: 

163. bek. 

1. rész: „hangsúlyozza e tekintetben, hogy  maradéktalanul ki kell használni a biztonságos és 

fenntartható alacsony szén-dioxid-kibocsátású] energiatechnológiák fellendítésére, 

az energiahatékonyságra, a megújuló energiaforrásokra, az intelligens hálózatokra, a 

decentralizált termelésre, a rugalmas előállításra, a villamosenergia-tárolásra és a 

közlekedési rendszer villamosítására vonatkozó uniós finanszírozási lehetőségeket; 

felhívja a Bizottságot, hogy fokozza a kutatásra irányuló erőfeszítéseit és e 

technológiák bevezetését annak érdekében, hogy teljesüljenek a 2020-as, a 2030-as 

és a hosszabb távú célkitűzései, javítsa energiabiztonságát, és elősegítse a gazdasági 

fellendülést; elvárja, hogy a Horizont 2020 kutatási program félidős felülvizsgálata 

során foglalkozzanak ezekkel a prioritásokkal; emlékeztet arra, hogy a Horizont 

2020 energiaügyi kihívását úgy alakították ki, hogy támogassa a megbízható, 

fenntartható és versenyképes energiarendszerre való áttérést, amelynek fő prioritásai 

az Energiahatékonyság, az Alacsony szén-dioxid-kibocsátási technológiák, valamint 

az Intelligens városok és közösségek címsorok alatt vannak felsorolva;”, kivéve: 

„alacsony szén-dioxid-kibocsátású” és „Alacsony szén-dioxid-kibocsátási 

technológiák” 

2. rész: „alacsony szén-dioxid-kibocsátású” 

3. rész: „Alacsony szén-dioxid-kibocsátási technológiák” 

4. rész „emlékeztet arra, hogy a Horizont 2020 költségvetése energetikai kihívásának 

legalább 85%-át a nem fosszilis tüzelőanyagok területén kell elkölteni, amelyen 

belül legalább a teljes energakihívás-költségvetés 15%-át a megújulóenergia- és 

energiahatékonysági technológiák piaci bevezetési tevékenységeire kell költeni”, 

kivéve: „a nem fosszilis tüzelőanyagok területén kell elkölteni, amelyen belül 

legalább a teljes energakihívás-költségvetés 15%-át” 

5. rész a fenti szövegrész 

 
ENF, GUE/NGL: 

X. preb. 

1. rész: „mivel az energiával összefüggő megállapodások utólagos értékelése és ellenőrzése 

az uniós jogszabályoknak való megfelelésüket illetően már jelenleg is lehetséges, 

többek között a versenyjogi és energiaügyi szabályozás révén;” 

2. rész: „mivel az előzetes megfelelőségi ellenőrzések elégtelensége nemzeti és uniós 

szinten súlyos piaci torzulásokhoz vezetett; mivel a Bizottság elismerte ezeket a 

hiányosságokat, és vállalta, hogy szigorítja a kereskedelmi gázszállítási szerződések 

előzetes értékelésére vonatkozó rendelkezéseket;” 
 

Egyéb 

Az 1., 5., 6., 8., 10., 11., 12., 17., 19., 22., 23., 24., 25., 28., 31., 32., 36., 37., 40., 41., 43., 44. 

módosításokat visszavonták. 
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22. Az európai villamosenergia-hálózat átalakítása a 2020. évi igényeknek 

megfelelően 

Jelentés: Peter Eriksson (A8-0330/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

1. bek. után 3 több mint 76 

képviselő 

NSz - 313, 343, 34 

4 több mint 76 

képviselő 

NSz - 252, 406, 36 

5 több mint 76 

képviselő 

NSz - 247, 392, 41 

2. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

3. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

8. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

9. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

5 +  

12. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

14. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

18. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

22. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

23. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

24. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

25. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

31. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3/ NSz + 572, 90, 30 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

33. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

34. bek. 1 előadó  +  

37. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 630, 45, 20 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 3., 4., 5. mód. 

ENF: 31. bek. (3. rész) 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 12., 23. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 

2. bek. 

1. rész: „elismeri, hogy a megújuló energia, a jobb energiahatékonyság és az 

energiamegtakarítást eredményező fenntartható energiaszerkezet, valamint egy olyan 

belső energiapiac, amely lehetővé teszi az energia szabad áramlását, fontos eszközök 

az Unió stabil, biztonságos, független, inkluzív, átlátható és versenyképes 

energiarendszeréhez, amely magas színvonalú munkahelyeket és vagyont teremt egy 

jövőorientált, fenntartható gazdaságban; hangsúlyozza, hogy egy ilyen rendszer 

kialakításához szükség van a villamosenergia-hálózatok nagyobb fokú 

összekapcsolására, intelligens energiahálózatokra és egy új piacszerkezetre;” kivéve: 

„a megújuló energia”, „fenntartható” „energiamegtakarítást eredményező”, 

„fenntartható” és „egy új piacszerkezetre” 

2. rész: „a megújuló energia”, „fenntartható”, „energiamegtakarítást eredményező”, 

„fenntartható” és „egy új piacszerkezetre” 

3. rész: „úgy véli, hogy egy ilyen rendszer létrehozása és az energiaszigetek megszüntetése 

az energiaunió egyik fő célja kellene hogy legyen”, kivéve: „egy ilyen rendszer 

létrehozása”, „fő” és „az energiaunió” 

4. rész a fenti szövegrész 
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3. bek. 

1. rész: a szöveg egésze, kivéve: „hozzásegít az éghajlati célkitűzéseink eléréséhez – 

ideértve azt a célt is, hogy az Unió vezető szerepet töltsön be a megújuló energiák 

terén”, „összehangolt” és „ugyanakkor szintén tiszteletben kell tartani az EU hosszú 

távú éghajlat-változási és energetikai célkitűzéseit is;” 

2. rész: „hozzásegít az éghajlati célkitűzéseink eléréséhez – ideértve azt a célt is, hogy az 

Unió vezető szerepet töltsön be a megújuló energiák terén” és „ugyanakkor szintén 

tiszteletben kell tartani az EU hosszú távú éghajlat-változási és energetikai 

célkitűzéseit is;” 

3. rész: „összehangolt” 

 
14. bek. 

1. rész: „hangsúlyozza, hogy a hálózatok magasabb szintű összekapcsolásának előnyei nem 

érhetők el a piac és az átvitelirendszer-üzemeltetők magas fokú összekapcsolódása 

nélkül;” 

2. rész: „felhívja a Bizottságot, hogy tegyen meg minden erőfeszítést annak megelőzése 

érdekében, hogy az összekapcsolódás a tagállamok csoportosulásainak szintjén 

jöjjön létre, és mozdítsa elő az uniós szintű összekapcsolódást, amely magában 

foglalja valamennyi tagállamot és a szomszédos országokat, különösen az európai 

szomszédságpolitikában (ENP) részt vevő országokra; ” 

 
18. bek. 

1. rész: „felkéri a Bizottságot, hogy az energiaunióra irányuló stratégiai keretben előírt éves 

számbavétel részeként tegyen évente jelentést az Európai Parlamentnek a közös 

érdekű projektek megvalósításáról és a 10%-os cél elérése felé tett előrehaladásról;” 

kivéve: „az energiaunióra irányuló stratégiai keretben előírt éves számbavétel 

részeként” 

2. rész: „az energiaunióra irányuló stratégiai keretben előírt éves számbavétel részeként” 

 
22. bek. 

1. rész: „hangsúlyozza, hogy az »egyablakos« megközelítés bevezetése hozzájárul az 

engedélyezési eljárás lerövidítéséhez; emlékeztet arra, hogy a transzeurópai 

energetikai infrastruktúráról szóló rendelet minden tagállam számára kötelezővé 

teszi egy nemzeti illetékes hatóság kijelölését, amely felelős az engedélyezési eljárás 

nemzeti szinten történő megkönnyítéséért, lerövidítéséért és koordinálásáért;” 

2. rész: „üdvözli ebben a tekintetben az „egyablakos” megközelítés 2017-re tervezett európai 

bizottsági értékelését, és arra biztatja a Bizottságot, hogy ennek keretében mérje fel 

egy uniós szinten egységes egyablakos rendszer lehetőségeit;” 

 
24. bek. 

1. rész: „hangsúlyozza, hogy a nemzeti energiaszabályozóknál fontos a képzett, a kívánt 

szaktudással és gyakorlattal rendelkező, független személyi állomány;” 

2. rész: „felhívja a Bizottságot, hogy legkésőbb 2016 végéig készítsen független ellenőrzést 

az összes nemzeti energiaszabályozó rendelkezésére álló forrásokról és az addig 

elért függetlenségük mértékéről, beleértve a helyzet javítására vonatkozó ajánlások 

megfogalmazását;” 

 



P8_PV(2015)12-15(VOT)_HU.doc 27 PE 573.975 
 

25. bek. 

1. rész: „megjegyzi, hogy még mindig hiányzik az átláthatóság a piac rendelkezésére 

bocsátott, határokon átnyúló kapacitások kiszámítása és a rendszerösszekötők 

csökkentésének gyakorisága, nagysága és okai tekintetében; ezzel kapcsolatban 

kételkedik abban, hogy a legjelentősebb megszorítások többségével teljes mértékben 

foglalkoztak volna;” 

2. rész: „felkéri a Bizottságot, hogy az ACER-nek biztosítson megfelelő kompetenciákat és 

hatásköröket ahhoz, hogy összegyűjtse a szükséges információkat minden egyes, 

határokon átnyúló átviteli kapacitásról, hogy ezáltal az ACER hatékonyan 

teljesíthesse ellenőrzési feladatait; kéri, hogy ezeket az információkat a nemzeti 

hálózat tervezésével és működésével kapcsolatban felmerülő szükséges 

információkkal együtt nyújtsák be az ACER-nek; üdvözli ebben a tekintetben a 

villamosenergia-hálózatokhoz való hozzáférésre vonatkozó szabályok 

kidolgozásának gyors lezárását; tudomásul veszi a Bizottság azon szándékát, hogy ki 

kívánja terjeszteni az ACER megbízását, működési körét és hatásköreit, tudomásul 

veszi továbbá a Bizottság azzal kapcsolatos megfontolásait, hogy ez mit vonhat 

maga után az „Új irányvonal az energiafogyasztók számára” című közelmúltbeli 

közleményében foglaltaknak megfelelően; felhívja a Bizottságot, hogy a valódi 

belső energiapiac megvalósításának előmozdítása érdekében terjesszen elő konkrét 

javaslatokat e tekintetben; megjegyzi, hogy az ACER-re ruházott bármilyen új 

hatáskörhöz megfelelő forrásfedezetet kell biztosítani;” 

 
31. bek. 

1. rész: „hangsúlyozza, hogy Közép- és Délkelet-Európa a megújuló energiaforrások terén 

hatalmas – és nagyrészt kihasználatlan – lehetőségekkel van megáldva;” 

2. rész: „megjegyzi, hogy a közép és délkelet-európai regionális hálózati infrastruktúra 

hosszú távú tervezése és építése terén az együttműködésnek és a koordinációnak túl 

kell mutatnia az EU-n, hogy az uniós tagsággal nem rendelkező nyugat-balkáni 

országokra és Törökországra is kiterjedjen; kéri egy új platform létrehozását, ahol a 

régió összes fő érdekelt fele megvitathatná a régió villamosenergia-termelési 

lehetőségeinek teljes kiaknázására irányuló közös projekteket, és politikai 

támogatást nyújthatna ezeknek; elismeri, hogy az EU 2015. februárban alakult 

közép- és délkelet-európai földgáz-összeköttetésekkel foglalkozó magas szintű 

munkacsoportja lehetne ilyen platform, amennyiben a megbízatását kibővítik, hogy 

a villamos energia területére és a közép- és délkelet-európai nem uniós országok 

részvételére is kiterjedjen; elismeri, hogy ez a platform lehetővé tenné a Bizottság 

számára, hogy vezető szerepet játsszon és politikai támogatást biztosítson”, kivéve: 

„és Törökországra” 

3. rész: „és Törökországra” 

 
33. bek. 

1. rész: „javasolja, hogy a Bizottság mélyrehatóan elemezze a villamosenergia-hálózatok 

közötti új összeköttetések kilátásait a mediterrán térségben, illetve a dél-európai és 

észak-afrikai piacok között, tekintettel az ellátásbiztonság növelésére” 

2. rész: „és a megújuló energiák fejlesztésére mindkét térségben;” 
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37. bek. 

1. rész: hangsúlyozza, hogy az energiahálózatok összekapcsolására vonatkozó jövőbeni célt 

az EU hosszú távú éghajlati céljaiból, valamint az Unió által célként tekintett 

fenntartható energiarendszerből kell levezetni; megjegyzi ezzel kapcsolatban, hogy a 

szükséges összekapcsolás mértéke számos paramétertől függ, ideértve a 

következőket: a) az energiahatékonyság elsődlegessége elvének nemzeti és uniós 

szakpolitikában történő alkalmazása, valamint több keresletoldali válaszintézkedés; 

b) decentralizált, megújuló energiaforrásokon alapuló villamos energia és a hozzá 

tartozó intelligens hálózatok fejlesztése; c) az energiaszerkezettel kapcsolatos 

nemzeti döntések, amelyek figyelembe veszik az Unió hosszú távú éghajlat-változási 

és energetikai célkitűzéseit; d) energiatárolási technológiák fejlesztése, többek között 

a háztartások vagy a települések szintjén; e) az elérhető legjobb technológiák 

alkalmazása a megfelelő helyzetekben; f) az emberek termelő-fogyasztóként történő 

elismerése az energiarendszerben; és g) a hálózatokba való befektetést elősegítő 

világos ösztönzők létrehozása”, kivéve: „hangsúlyozza, hogy az energiahálózatok 

összekapcsolására vonatkozó jövőbeni célt az EU hosszú távú éghajlati céljaiból, 

valamint az Unió által célként tekintett fenntartható energiarendszerből kell 

levezetni;”, „figyelembe veszik” és „az Unió hosszú távú éghajlat-változási és 

energetikai célkitűzéseit” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
GUE/NGL 

12. bek. 

1. rész: a szöveg egésze, kivéve: „a harmadik energiacsomag keretében” és „a függetlenített 

és hozzáférhető villamosenergia-piac őrének” 

2. rész: „a harmadik energiacsomag keretében” 

3. rész: „a függetlenített és hozzáférhető villamosenergia-piac őrének” 

 
GUE/NGL, ENF: 

8. bek. 

1. rész: „hangsúlyozza, hogy a szabályozott fogyasztói energiaárak fokozatos kivezetése 

során figyelembe kell venni a piaci verseny valós szintjét;” 

2. rész: „megjegyzi tovább, hogy az energiaunióra vonatkozó stratégiának biztosítania kell a 

fogyasztók számára a megfizethető, biztonságos és fenntartható energiaárakhoz való 

hozzáférést”, kivéve: „az energiaunióra vonatkozó stratégiának” 

3. rész: „az energiaunióra vonatkozó stratégiának” 
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PPE, S&D: 

9. bek. 

1. rész: a szöveg egésze, kivéve: „és nem tudományos bizonyítékok alapján határozták meg 

azt” és „emlékeztet arra, hogy a 10%-os célt először 2002-ben tűzték ki az akkor 

meglévő, kiépített villamosenergia-termelési kapacitás alapján; elismeri, hogy bár 

fontos a 10%-os cél, nem írja le a villamos energia országok közötti forgalmának 

sem a mennyiségét, sem a minőségét, például a meglévő összekapcsolási 

infrastruktúra rendelkezésre állását, vagy a rendszerösszekötők közötti meglévő 

nemzeti infrastruktúrát;”, „úgy véli ezért, hogy a kiépített villamosenergia-termelési 

kapacitáson alapuló, egységes összekapcsolási cél önmagában nem megfelelő az 

összes tagállam számára;” és „középtávon és” 

2. rész: „és nem tudományos bizonyítékok alapján határozták meg azt” 

3. rész: „emlékeztet arra, hogy a 10%-os célt először 2002-ben tűzték ki az akkor meglévő, 

kiépített villamosenergia-termelési kapacitás alapján; elismeri, hogy bár fontos a 

10%-os cél, nem írja le a villamos energia országok közötti forgalmának sem a 

mennyiségét, sem a minőségét, például a meglévő összekapcsolási infrastruktúra 

rendelkezésre állását, vagy a rendszerösszekötők közötti meglévő nemzeti 

infrastruktúrát;” 

4. rész „úgy véli ezért, hogy a kiépített villamosenergia-termelési kapacitáson alapuló, 

egységes összekapcsolási cél önmagában nem megfelelő az összes tagállam 

számára;” 

5. rész „középtávon és” 
 

Egyéb: 

A 2. módosítást elfogadhatatlannak minősítették. 
 

 

23. Az európai Progress mikrofinanszírozási eszköz végrehajtása 

Jelentés: Sven Schulze (A8-0331/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

4. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ NSz + 502, 153, 34 

9. bek. 2 PPE, S&D  +  

23. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ NSz + 532, 132, 28 

2 +  

24. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

25. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

26. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

27. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ NSz + 655, 33, 4 

2/ NSz + 528, 118, 34 

3/ NSz + 380, 290, 8 

28. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ NSz + 556, 129, 6 

2/ NSz + 365, 305, 8 

33. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

34. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 154, 526, 11 

36. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

45. bek. 3 PPE, S&D  +  

7. bev. hiv. után 1 PPE, S&D  +  

D. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

E. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

O. preb. bek. eredeti szöveg kül. -  

X. preb. bek. eredeti szöveg kül. -  

W. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

2 -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 607, 68, 16 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 4. bek. (2. rész), 23. bek. (1. rész), 27., 28. bek. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 33. bek., D., E. preb. 

PPE: 36. bek., O., X. preb. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

4. bek. 

1. rész: „hangsúlyozza az eszköz jelentőségét, különösen válság idején, mivel fontos 

szerepet játszik a munkanélküliek és a hátrányos helyzetű személyek 

finanszírozáshoz való hozzáférésében;” 

2. rész: „hangsúlyozza, hogy különös tekintettel a jelenlegi migrációs és menekültügyi 

válságra, a mikrofinanszírozás alapvető segítséget jelenthet az uniós munkaerőpiacra 

belépő menekültek és migránsok számára;” 

 
23. bek. 

1. rész: „kéri a Bizottságot, hogy a mikrofinanszírozáshoz való hozzáférés terén biztosítsa a 

férfiak és nők közötti egyenlőséget, valamint a jövőre nézve a férfiak és nők között 

irányozza elő az egyenlő arány elérését;” 

2. rész: „kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ösztönözzék a mikrofinanszírozás-

közvetítőket olyan konkrét stratégiák alkalmazására, amelyek a nőket célozzák, és 

támogatják a női vállalkozókat, például a témával foglalkozó jelentős egyesületekkel 

és szervezetekkel folytatott együttműködés révén; ” 

 
24. bek. 

1. rész: a szöveg egésze, kivéve: „női” és „kimondottan nőknek szóló, a 

mikrofinanszírozáshoz való hozzáférés terén jobb nemek közötti egyensúly elérését 

célzó” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
25. bek. 

1. rész: a szöveg egésze, kivéve: „nőknek nyújtott” és „női” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
26. bek. 

1. rész: a szöveg egésze, kivéve: „elismeri a női és férfi vállalkozók megcélzott arányának 

fontosságát;” és „azonban” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
PPE: 

28. bek. 

1. rész: a szöveg egésze, kivéve: „a menekülteket és” 

2. rész: a fenti szövegrész 
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34. bek. 

1. rész: „ üdvözli a foglalkoztatás és a szociális innováció európai programja által arra kínált 

lehetőséget, hogy finanszírozást biztosítsanak a mikrofinanszírozás-közvetítők 

kapacitásbővítéséhez, továbbá technikai segítséget nyújtsanak nekik szakértelmük és 

szolgáltatásnyújtásuk javítása, valamint az adatok annak érdekében történő 

hatékonyabb gyűjtése és feldolgozása érdekében, hogy jobb visszajelzést lehessen 

kapni az eszközről;” 

2. rész: „ezért javasolja egy weboldal létrehozását, amelyen be lehet mutatni a projekteket és 

meg lehet tekinteni a velük kapcsolatos információkat, valamint egy olyan közösségi 

adatbázis kialakítását, amely hitelinformációkat is tartalmaz, és amelyen keresztül 

akár fel lehet hívni a figyelmet a potenciális – adott esetben főleg bürokratikus 

jellegű – akadályozó tényezőkre;a többi szövegrész” 

 
W. preb. 

1. rész: „mivel az eszköz még kevéssé ismert a lehetséges kedvezményezettek körében,” 

2. rész: „amit az is mutat, hogy a kitűzött célhoz képest kevesebb mikrohitelt igényelnek;” 

 
PPE, ECR: 

27. bek. 

1. rész: a szöveg egésze, kivéve: „migránsok” és „menekültek” 

2. rész: „migránsok” 

3. rész: „menekültek” 
 

 

24. Új közös halászati politika: a technikai intézkedések és többéves tervek 

struktúrája 

Jelentés: Gabriel Mato (A8-0328/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

19. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ NSz + 613, 20, 55 

2/ NSz - 303, 326, 60 

20. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

21. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ NSz - 304, 360, 24 

25. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

28. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

34. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 402, 258, 20 

B. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

E. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

G. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

R. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

S. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

T. preb. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 403, 243, 36 

U. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

V. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

Y. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

Z. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

AA. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

AE. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

AG. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

AJ. preb. 1 előadó  +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 571, 6, 65 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 19., 21. bek. (2. rész) 
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Külön szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 20. bek., G. preb. 

ECR: 20., 28., 34. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló 

kérelmek 

S&D: 

25. bek. 

1. rész: „ úgy véli, hogy a technikai intézkedésekről szóló keretrendelet 

megőrzési célkitűzését hatékonyabban lehetne elérni olyan 

fellépések révén, amelyek célja a kereslet és a kínálat termelői 

szervezetek segítségével való szabályozásának javítása;” kivéve: 

„termelői szervezetek segítségével való” 

2. rész: „termelői szervezetek segítségével való” 

 
ECR: 

19. bek. 

1. rész: a szöveg egésze, kivéve: „három” és „fő” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
21. bek. 

1. rész: a szöveg egésze, kivéve: „valamennyi” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
S. preb. 

1. rész: „mivel a technikai intézkedések regionális alapon történő 

elfogadása során a társjogalkotók által az új közös halászati politika 

keretében megállapított modellt kell követni,” 

2. rész: „amely szerint a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogad el az érintett tagállamok közös ajánlásai alapján, amelyek 

megfelelnek a társjogalkotók által meghatározott normáknak és 

céloknak, vagy ha az érintett tagállamok nem terjesztenek elő a 

megadott határidőn belül közös ajánlást, a Bizottság saját 

kezdeményezésére; mivel azonban a Parlament fenntartja a jogot 

arra, hogy a Lisszaboni Szerződés szerint bármely felhatalmazáson 

alapuló jogi aktussal szemben kifogást emeljen;” 

 
AA. preb. 

1. rész: ”mivel a közös halászati politika reformja kirakodási 

követelményeket vezetett be,” 

2. rész: ”és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) keretében 

rugalmasságot, kivételeket és pénzügyi támogatást biztosított;” 

 
PPE: 

V. preb. 

1. rész: a szöveg egésze, kivéve: „például az eresztőhálók” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 


