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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. Czesław Adam Siekierski mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem 

Jelentés: Heidi Hautala (A8-0004/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: határozatra irányuló 

javaslat 

 +  

 

 

 

2. Czesław Adam Siekierski mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem 

Jelentés: Heidi Hautala (A8-0005/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: határozatra irányuló 

javaslat 

 +  

 

 

 

3. Az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-

állományra vonatkozó többéves helyreállítási terv ***I 

Jelentés: Gabriel Mato (A8-0367/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Az illetékes bizottság 

módosításai – 

tömbszavazás 

1-40 bizottság  +  

8. cikk, 6. bek. után 41 S&D NSz + 614, 11, 72 

szavazás: a Bizottság javaslata  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz a szavazást 

elhalasztják 

az eljárási 

szabályzat 61. 

cikkének (2) 

bekezdése 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: mód.: 41 
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4. Éves jelentés az uniós versenypolitikáról 

Jelentés: Werner Langen (A8-0368/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

4. bek. után 7 GUE/NGL  -  

5. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 339, 356, 5 

5. bek. után 8 GUE/NGL  -  

9 GUE/NGL  -  

8. bek. után 10 GUE/NGL  -  

9. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz - 315, 340, 50 

14. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

24. bek. után 11 GUE/NGL  -  

12 GUE/NGL  -  

16 több mint 40 

képviselő 

 +  

43. bek. után 13 GUE/NGL  -  

14 GUE/NGL  -  

21. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

35. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 390, 296, 23 

41. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

46. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

54. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

54. bek. után 15 GUE/NGL  -  

60. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

61. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

63. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 503, 179, 28 

65. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

66. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 221, 466, 23 

3 +  

73. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

75. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz - 224, 312, 176 

76. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3/NSz + 533, 140, 37 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

78. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

81. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 562, 124, 25 

84. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3/ESz + 385, 317, 9 

8. bek.6 bek. eredeti szöveg kül/ESz - 210, 472, 29 

87. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 367, 320, 19 

88. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

89. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 546, 128, 33 

89. bek. után, új alcím 1 PPE  +  

94. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

99. bek. után, új alcím 2 PPE  +  

104. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

105. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 401, 295, 15 

106. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 340, 330, 38 

107. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

111. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

112. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

113. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

15. bev. hiv. után 3 GUE/NGL  +  

4 GUE/NGL  +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

H. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

P. preb. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 422, 267, 22 

Q. preb. után 5 GUE/NGL ESz - 305, 354, 50 

6 GUE/NGL  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 500, 137, 73 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: bek.: 63 (2. rész), 76 (3. rész), 81 (2. rész), 89 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: bek.: 73, 78, 88, 111, 112, 113 

PPE: bek.: 5, 9, 21, 41, 75, 86, 87, 104, 105, 106, 107; preb.: P 

GUE/NGL: bek.: 14, 54, 65 94; preb.: H 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

60. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a piac meghatározásának kérdésében túlságosan gyakran 

szűken értelmezett, nemzeti megközelítést” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
61. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a bankunió kiteljesítése után” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
63. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „legkésőbb a bankunió kiteljesítésével” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
81. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „úgy véli, hogy az Uniónak – tekintettel integrációjának 

mértékére – túl kell lépnie az OECD adóalap-erózióra és nyereségátcsoportosításra 

vonatkozó (BEPS)-tervében ismertetett javaslatokon a koordináció és konvergencia 

tekintetében, azzal a céllal, hogy a belső piacon elkerülje a káros adóverseny 

valamennyi formáját;” hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az OECD megközelítése 

még mindig a „puha” jogon alapul, és az ennek keretében tett lépéseket uniós szinten 

megfelelő, az egységes piac igényeivel összhangban álló jogalkotási kerettel kell 

kiegészíteni, pl. egy adóalap-erózió és nyereségátcsoportosítás elleni irányelv 

formájában, amely azonban túlmutat az OECD BEPS-kezdeményezésén azokon a 

területeken, amelyeket az nem megfelelően szabályoz;” 

2. rész a fenti szövegrész 
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PPE: 

35. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: felhívja továbbá a Bizottságot, hogy részletesen vizsgálja 

meg a Google piaci erőfölényét a közvetlen szállodafoglalások területén, és keressen 

megfelelő megoldást e problémára; 

2. rész a fenti szövegrész 

 
73. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
GUE/NGL: 

5. bek. 

1. rész „felhívja a Bizottságot, hogy vessen véget a szociális dömpingnek, továbbá 

hangsúlyozza, hogy a versenypolitikai döntések során különösen figyelembe kell 

venni ... társadalmi hatásokat” 

2. rész „a távoli vagy elszigetelt régiókban” 

 
46. bek. 

1. rész „ismételten hangsúlyozza, hogy az EU strukturális alapjai nem használhatók fel 

olyan módon, ami közvetlenül vagy közvetve a szolgáltatások vagy a termelés másik 

tagállamba történő áthelyezését ösztönzi, például az ilyen összegekhez jutó 

vállalkozásokra vonatkozó türelmi idő révén; hangsúlyozza, hogy időnként szükség 

van állami támogatásra az általános gazdasági érdekű szolgáltatások, így például az 

energetikai, a közlekedési és a hírközlési szolgáltatások garantálása érdekében; 

hangsúlyozza, hogy ... az állami támogatás gyakran a leghatékonyabb politikai 

eszköz a gazdasági és társadalmi feltételek biztosításához nélkülözhetetlen 

szolgáltatások biztosításához” 

2. rész „az Unió elszigetelt, távoli vagy külső régióiban és szigetein” 

 
66. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a fogyasztók és” és „nem pedig egyes cégek vagy 

közintézmények érdekeit szolgálják” 

2. rész „a fogyasztók és”  

3. rész „nem pedig egyes cégek vagy közintézmények érdekeit szolgálják” 

 
ECR, GUE/NGL: 

76. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy a tisztességes adóverseny a belső piac egyik alkotóeleme, ám a 

tagállamok elsődleges hatáskörét tiszteletben tartva meg kell előzni a tisztességtelen 

adóversenyt,”  

kivéve: „a tisztességes adóverseny a belső piac egyik alkotóeleme, ám a tagállamok 

elsődleges hatáskörét tiszteletben tartva” 

2. rész „a tisztességes adóverseny a belső piac egyik alkotóeleme, ám a tagállamok 

elsődleges hatáskörét tiszteletben tartva” 

3. rész „például harmonizált adóalapok, az adóhatóságok közötti információcsere és a 

tőkemozgások ellenőrzésére vonatkozó kifejezett jog biztosítása révén, amennyiben 

az az Unió adórendszerének megfelelő működéséhez elengedhetetlen; úgy véli, hogy 

a közös társaságiadó-alap elősegítené a rendszer átláthatóbbá tételét; úgy véli, hogy 

a konszolidáció kérdését később is meg lehet oldani, és hogy annak nem szabad 

gátolnia a közös társaságiadó-alap gyors bevezetését;” 
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ECR, PPE: 

84. bek. 

1. rész: „üdvözli a versenyjogi biztos azon szándékát, hogy az állami támogatások 

ellenőrzését egy mindenki számára igazságos adóteher érdekében átalakítsa; elvárja, 

hogy ezen átalakítást megelőzően feltétel nélküli és teljes körű értékelésre kerüljön 

sor” 

2. rész: „és felhívja a tagállamokat, hogy minden kért dokumentumot bocsássanak a 

Parlament rendelkezésére, és hagyjanak fel jelenlegi obstruktív hozzáállásukkal, ami 

akadályozza az e téren való előrelépést, és ezzel kapcsolatban nem szabad 

elfelejteni, hogy a különböző tagállamoknak különböző politikai 

szükségszerűségekre kell reagálniuk saját földrajzi helyzetük, méretük, fizikai és 

egyéb adottságaik, valamint gazdasági és társadalmi fejlettségük függvényében,” 

3. rész: „továbbá kéri az adóügyi állami támogatási iránymutatások felülvizsgálatát annak 

érdekében, hogy azok a tisztességtelen verseny adómegállapításokon és -

transzfereken túlmutató eseteire is kiterjedjenek;” 
 

 

5. Az interkulturális párbeszéd, a kulturális sokszínűség és az oktatás szerepe az 

uniós alapértékek előmozdításában 

Jelentés: Julie Ward (A8-0373/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Alternatív 

állásfoglalási 

indítvány 

1 ENF ESz - 75, 558, 69 

7. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 315, 396, 1 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) 

(CULT bizottság) 

NSz + 554, 147, 12 

 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 

7. bek. 

1. rész „hangsúlyozza az olyan szegregált közösségek időben történő integrálásának és 

oktatásának jelentőségét,” 

2. rész „amelyek az európai alapvető értékekkel szembemenő módon viselkednek;” 
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6. A pénzügyi szolgáltatások uniós szabályozásának áttekintése és kihívásai 

Jelentés: Burkhard Balz (A8-0360/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

6. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

22. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

24. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

26. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

46. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

59. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

A. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 575, 106, 32 

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: bek.: 2, 6, 22, 46 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 

A. preb. 

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

2. rész a fenti szövegrész 
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24. bek. 

1. rész „tudomásul veszi a bankunió létrehozása terén elért eredményeket, és hangsúlyozza 

ennek döntő szerepét az államháztartási és banki kockázatok közötti kölcsönös 

függőségek kezelésében és a rendszerszintű kockázatok együttes fellépés révén 

történő mérséklésében; tudomásul veszi a bankunió lépésről lépésre történő 

kiteljesítését; hangsúlyozza, hogy a meglévő jogszabályokat maradéktalanul és 

időben végre kell hajtani;” 

2. rész „tudomásul veszi az európai betétbiztosítási rendszerről folyó vitákat, amelyről 

társjogalkotóként a Parlament is véleményt nyilvánít majd; hangsúlyozza, hogy a cél 

az erkölcsi kockázat elkerülése, biztosítva, hogy a vezérelv továbbra is a felelősség 

elve maradjon; bírálja az Egységes Szanálási Alapba való hozzájárulások 

kiszámításakor alkalmazott alacsony kockázatérzékenységet; elismeri a banki 

strukturális reformról szóló rendelet lezárására irányuló erőfeszítéseket;” 

 
26. bek. 

1. rész „ismételten hangsúlyozza, hogy az Unión belül egyenlő versenyfeltételekre van 

szükség, az egységes felügyeleti mechanizmus bankjai és a nem résztvevő 

tagállamok bankjai tekintetében is, és ösztönzi az euróövezeten kívüli tagállamok 

bevonását a bankunióba, elismerve egyúttal, hogy annak egyes elemei jelenleg 

önkéntes részvételt írnak elő; felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa az egységes piac 

nemzeti sajátosságok elismerése mellett történő továbbfejlődését; " 

2. rész ”felhívja a Bizottságot, hogy a rendszerszintű kockázatok enyhítése és az 

átláthatóság javítása céljából továbbra is képviseljen szabályozói és felügyeleti 

szempontból határozott megközelítést a „párhuzamos bankrendszerrel” vagy a 

„bankrendszeren kívüli hitelezéssel” szemben; üdvözli a Szolvencia II. 2016. január 

1-jétől történő alkalmazása révén a biztosítások európai szabályozása terén elért 

jelentős lépéseket, amelyeket értékelni kell, és lehetőség szerint tovább kell 

fejleszteni, egyúttal megvizsgálva a globális rendszerszintű jelentőségű biztosítók 

nemzetközi keretrendszerét;” 

 
59. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „hangsúlyozza annak fontosságát, hogy részletes 

hatásvizsgálatokat és költség-haszon elemzéseket végezzenek el a jövőbeli 

jogalkotás számára a jogalkotás hozzáadott értékének kimutatása érdekében, 

különösen a gazdasági növekedés és munkahelyteremtés tekintetében; kiemeli, hogy 

a hatásvizsgálatoknak és a költség-haszon elemzéseknek magukban kell foglalniuk 

az EU pénzügyi szabályozási keretrendszerének fontos részét alkotó 2. szintű 

intézkedések hatásának alapos értékelését;” 

2. rész a fenti szövegrész 
 

 

7. Külső tényezők, amelyek akadályozzák Európában a nők vállalkozási 

tevékenységét 

Jelentés: Barbara Matera (A8-0369/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2 +  

5. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

9. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

11. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

14. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

22. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 367, 289, 56 

29. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

30. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

36. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

39. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

D. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

J. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

L. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

X. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

Z. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 532, 100, 80 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 22. bek. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: bek.: 11, 29, 39 

ECR: preb.: D, X, Z; bek.: 5, 9, 30 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

L. preb. 

1. rész „mivel a családi kötelezettségek nők és férfiak közötti megosztása a nők vállalkozási 

tevékenységére, valamint munkaerő-piaci részvételére is hatással van, és a munka és 

a magánélet közötti egyensúly megvalósítása elengedhetetlen a nők gazdasági 

függetlenségének eléréséhez; és a munka és a magánélet közötti egyensúly 

megvalósítása elengedhetetlen a nők gazdasági függetlenségének eléréséhez;” 

2. rész „mivel a tagállamok negyedében nem létezik apasági szabadság;” 

 
1. bek. 

1. rész „arra ösztönzi a tagállamokat, hogy ismerjék el a női vállalkozók értékét 

gazdaságaik szempontjából és az akadályokat is, amelyeket le kell küzdeniük; 

felhívja a tagállamokat és a régiókat, hogy dolgozzanak ki konkrét stratégiákat, hogy 

előmozdítsák a nők körében a vállalkozói kultúrát, figyelembe véve a nemi 

sztereotípiák felszámolásával kapcsolatos szükségletekkel, motivációkkal és 

körülményekkel kapcsolatban végzett munkát,” 

2. rész „valamint a különböző irányítási és vezetési stílusokat, valamint az újfajta 

vállalatszervezési és -irányítási formákat;” 
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5. bek. 

1. rész „felhívja a tagállamokat, hogy gyűjtsenek regionális szinten nemek szerint lebontott 

adatokat, többek között a nők különböző vállalkozási területeiről, hogy elismerjék a 

szociális téren nyújtott hozzájárulásukat, és rendszeresen számoljanak be a női 

vállalkozók számáról; azt ajánlja, hogy az adatokat a Nemek Közötti Egyenlőség 

Európai Intézete és az Eurostat segítségével európai szinten gyűjtsék és 

konszolidálják; javasolja, hogy a nemek közötti egyenlőséget egy, a nemek közötti 

egyenlőséggel foglalkozó, képzett szakértő érvényesítse általánosan valamennyi, 

vállalkozással, szociális gazdasággal és szociális vállalkozással kapcsolatos kutatás 

módszertanában,” 

2. rész „valamint hogy fordítsanak különös figyelmet a többszörösen hátrányos helyzetű 

nők tapasztalataira;” 

 
9. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „ismételten rámutat arra, hogy a szülői és apasági szabadság 

kedvezően hathat a nők munkaerő-piaci részvételére, és ösztönzi a tagállamokat, 

hogy amennyiben még nem tették meg, mérlegeljék az apasági szabadság 

bevezetését;” és „köztük jogalkotási javaslatokat” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
ECR: 

J. preb. 

1. rész „mivel az önfoglalkoztatás választása egyfajta önmegvalósítás, ugyanakkor 

nagyfokú személyes elköteleződést tesz szükségessé, mivel a jelentős személyi 

felelősség különösen hosszú munkaidőt eredményez, és ezért az önfoglalkoztatást 

nem szabadna csupán többletbevételi forrásnak tekinteni;” 

2. rész „mivel a családi élet és a munka a női vállalkozók esetében csak úgy egyeztethető 

össze, ha megfelelőek a külső körülmények, azaz megfelelő gyermekgondozási 

szolgáltatások állnak rendelkezésre, és az apák is tevékenyen részt vállalnak a 

gondozási és háztartási feladatokból;” 

 
11. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „hogy ösztönzik a férfiak háztartási tevékenységekben és 

gondozásra szoruló családtagok ellátásában való fokozott részvételét,” és „kötelező” 

2. rész „hogy ösztönzik a férfiak háztartási tevékenységekben és gondozásra szoruló 

családtagok ellátásában való fokozott részvételét,”  

3. rész „kötelező” 

 
36. bek.: 

1. rész „aggodalommal állapítja meg, hogy a nők – valószínűleg a társadalomban 

meggyökerezett sztereotípiák eredményeképpen – rendszerint alulértékelik 

képességeiket, és a férfiakhoz képest gyakrabban vélik úgy, hogy nem rendelkeznek 

vállalkozói készségekkel, önbizalommal, magabiztossággal és kockázatvállalási 

készséggel a vállalkozás elindításakor,” 

2. rész „ami miatt motivációs és pszichológiai támogatási programokat kell biztosítani a női 

vállalkozók számára, amelyek segítik őket önbizalmuk megerősítésében;” 

 
PPE, ECR: 

14. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „valamint gazdasági és pénzügyi támogatást biztosítanak” 

2. rész „valamint gazdasági és pénzügyi támogatást biztosítanak”, kivéve: „gazdasági és 

pénzügyi” 

3. rész „gazdasági és pénzügyi” 
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8. Az ifjúsági munkanélküliség leküzdésére irányuló képzési politikák 

Jelentés: Marek Plura (A8-0366/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

2. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

4. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

8. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

9. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

14. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

17. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

18. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

19. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

20. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz - 352, 355, 4 

21. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

3 +  

22. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

24. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

25. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

28. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

33. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

34. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

35. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

37. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

38. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

43. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

44. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

49. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

50. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

51. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

54. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

60. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

6. 2. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 340, 312, 56 

63. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

64. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

65. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

66. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

67. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

68 bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

69. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

70. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

75. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

J. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

M. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2 +  

Q. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

R. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

S. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 604, 67, 44 

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: bek.: 18, 19 

ENF: preb.: J, Q, R, S; bek.: 2, 9, 14, 17, 18, 25, 28, 35, 37, 38, 43, 44, 54, 62, 63, 64, 65, 

66, 67, 68, 75 

PPE, ALDE, ECR: bek.: 20 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE: 

34. bek. 

1. rész „rámutat a magas színvonalú pályaorientáció tagállamokon belüli hiányára;” 

2. rész „hangsúlyozza, hogy az iskolákban javítani kell a pályaorientáció színvonalát, 

valamint a pályaválasztási tanácsadók számára folyamatos szakképzést kell 

biztosítani, hogy kellően képzetten tudják segíteni a diákokat és a tanulókat a 

megfelelő pálya megválasztásában;” 

 
GUE/NGL: 

1. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az európai versenyképesség előmozdítását” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
22. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „úgy véli, hogy a vállalkozói készség előmozdítása az 

állami szervek, az oktatási rendszer, a vállalkozások és a civil társadalom 

felelőssége; ismételten rámutat arra, hogy fejleszteni kell a vállalatokon belüli 

mobilitást;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
62. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „ezért emlékeztet arra, hogy a versenyképes munkaerőpiac 

szempontjából fontos a munkavállalók mobilitása, és” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
ECR: 

33. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „rögzíteni kell a tantervben, másrészt” 

2. rész a fenti szövegrész 
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ENF: 

M. preb. 

1. rész „mivel a 2008-as pénzügyi válság további problémákhoz vezetett a fiatalok 

munkaerőpiacra való bejutása terén,” 

2. rész „tekintve, hogy a fiatalok rendszerint kevesebb tapasztalata miatt az ifjúsági 

munkanélküliség érzékenyebb a gazdasági körülményekre, mint az általános 

munkanélküliség;” 

 
5. bek. 

1. rész „üdvözli a készségfejlesztés eszközeit és a Bizottság készségigényekkel kapcsolatos 

előrejelzését;” 

2. rész „hangsúlyozza, hogy a készségfejlesztésnek ösztönöznie kell a gazdaságon belül 

széles körben hasznos STEM-készségek fejlesztését; hangsúlyozza azonban, hogy 

ambiciózusabb lépésekre és beruházásokra van szükség; úgy véli, hogy a készségek 

iránti jövőbeni igények előrejelzéséhez valamennyi szinten minden munkaerő-piaci 

érdekelt felet erőteljesen be kell vonni;” 

 
8. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „például az új készségekkel – mint vállalkozói és ikt-

készségekkel – kapcsolatos hatékonyabb és korszerűbb képzések, a társaktól való 

tanulás és a legjobb gyakorlatok cseréjének támogatása, a képzési lehetőségekhez 

való könnyebb hozzáférés biztosítása” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
24. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „hangsúlyozza a mikrofinanszírozásnak, a foglalkoztatás és 

a szociális innováció európai programjának, valamint az európai beruházási tervnek 

a fontosságát e célkitűzések elérésében;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
49. bek. 

1. rész „nyugtalanítja, hogy a legutóbbi PISA-felmérés (nemzetközi tanulói 

teljesítménymérés) az Európai Unió bizonyos tagállamainak esetében a pontszámok 

csökkenését mutatta;” 

2. rész „felhívja a tagállamokat, hogy az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek 

megvalósítása érdekében tekintsék az oktatást egyértelmű prioritásnak;” 

 
50. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „felhívja a figyelmet arra, hogy az ezzel kapcsolatos bevált 

gyakorlatok megosztása hozzájárulna az ifjúsági munkanélküliség csökkentéséhez;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
51. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 
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60. bek. 

1. rész „sürgeti a tagállamokat, hogy a tanulási folyamatba haladéktalanul vonják be az új 

technológiákat, fokozzák és fejlesszék az ikt-képzéseket és a digitális készségek 

oktatását az oktatás és képzés valamennyi szintjén, illetve mindenféle oktatási és 

képzési típusban, többek között a tanárok körében is annak érdekében, hogy a 

digitális technológiák szempontjából összehangoltabb diplomákat és tanterveket 

biztosítsanak, és ösztönözzék a fiatalokat az ikt-technológiák elsajátítására és ahhoz 

kapcsolódó pályák választására;” 

2. rész „hangsúlyozza, hogy jobb technológiai alapot kell kialakítani az iskolákban és az 

egyetemeken, és biztosítani kell a szükséges infrastruktúrát;” „ebben a tekintetben 

hangsúlyozza továbbá a nyitott oktatási segédanyagok fontosságát, amelyek 

mindenki számára biztosítják az oktatáshoz való hozzáférést, és az egész életen át 

tartó tanulás segítésével növelik a foglalkoztathatóságot;” „emlékeztet arra, hogy 

ösztönözni kell a lányokat és a fiatal nőket az ikt-val kapcsolatos tanulmányok 

folytatására;” 

 
69. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy a készségek fejlesztése – amennyiben integrált 

megközelítésként valósítják meg – egyenlő esélyekhez vezető és azokat előmozdító 

mechanizmussá válhat ... személyek esetében” 

2. rész „a hátrányos helyzetű csoportokból, többek között a hátrányos helyzetű 

kisebbségekből származó személyek esetében, különösen a szegénységtől sújtott 

családokból származó gyermekek és fiatalok, a tartós munkanélküliek, a hátrányos 

helyzetű bevándorlók és a fogyatékossággal élő emberek esetében; hangsúlyozza, 

hogy a hátrányos helyzetű csoportok számára a korai szakasztól kezdve rendkívüli 

fontossággal bír a megelőzés, az egész életen át tartó támogatás és a szaktanácsadás 

abból a szempontból, hogy termelékeny és magasan képzett munkaerőként 

jelenjenek meg a munkaerőpiacon; hangsúlyozza továbbá, hogy a munkáltatóknak, a 

munkaerő-közvetítőknek és az emberi erőforrásért felelős vezetőknek támogatást 

kell nyújtani és képzések útján fejleszteni kell készségeiket annak érdekében, hogy 

előmozdítsák a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci beilleszkedését; 

hangsúlyozza, hogy a leginkább hátrányos helyzetűek bevonásához szükség van a 

munkaadók, a humánerőforrás-csoportok és a tanárok megfelelő képzésére ahhoz, 

hogy a lehető legjobban támogassák a leghátrányosabb helyzetűeket a lehető 

leghatékonyabb integrálásuk érdekében; megismétli annak jelentőségét, hogy az 

oktatáshoz mindenki általánosan hozzáférjen;” 

 
70. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „vagy hátrányos helyzetű” 

2. rész a fenti szövegrész 
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GUE/NGL, ENF: 

4. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy Európában egyrészről 24 millióra rúg a munkanélküliek száma, 

amely magában foglal 7,5 millió nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem 

részesülő fiatalt (NEET-fiatalok), másrészről viszont az EU-ban 2 millió betöltendő 

álláshely van; megállapítja, hogy a munkanélküli fiatalok között sok túlképzett van, 

akiknek képzettsége nem illeszkedik a munkaerő-piaci igényekhez; ezért 

hangsúlyozza, hogy a fenntartható, inkluzív és színvonalas, rövid és középtávú 

foglalkoztatási stratégiák és cselekvési tervek kialakításának, végrehajtásának és 

ellenőrzésének támogatása érdekében szilárd partnerségeket kell kiépíteni a helyi 

hatóságok, az – általános és speciális – oktatási és foglalkoztatási szolgáltatások, a 

szociális partnerek, valamint az üzleti közösség között;”  

kivéve: „másrészről viszont ... 2 millió betöltendő álláshely van” 

2. rész „másrészről viszont ... 2 millió betöltendő álláshely van” 

3. rész „az oktatás és képzés lehető legmagasabb színvonalának biztosítása céljából felszólít 

az oktatás és szakképzés, a közigazgatás, az üzleti szféra és a civil társadalom, 

különösen a diák- és ifjúsági szervezetek közötti szorosabb strukturális 

együttműködésre és interakcióra a munkaerő-piaci igényekhez jobban igazodó, 

többek között második esély biztosítása révén megszerezhető képzettségek 

érdekében;” 

4. rész: „kiemeli, hogy az említett jobb együttműködés az ifjúsági garancia hatékony 

végrehajtása szempontjából is döntő fontosságú;” 

 
ECR, ENF: 

21. bek. 

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „hangsúlyozza, hogy a fiatalok számára olyan oktatást kell 

nyújtani. amely a lehető legtágabb értelemben felkészíti őket a vállalkozói 

tevékenységre;” és „a tantervekben is” 

2. rész: „hangsúlyozza, hogy a fiatalok számára olyan oktatást kell nyújtani. amely a lehető 

legtágabb értelemben felkészíti őket a vállalkozói tevékenységre;” 

3. rész: „a tantervekben is” 
 

 

9. A digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósítása felé 

Jelentés: Kaja Kallas és Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1. bek. 14 ENF  -  

4. bek. után 5 GUE/NGL  -  

8. bek. 24 ALDE  -  

bek. eredeti szöveg kül. +  

8. bek. után 1 S&D ESz - 318, 391, 5 

10. bek. 6 GUE/NGL  -  

15 ENF  -  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

16. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 -  

2/ESz + 431, 279, 2 

19. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

26. bek. 16 ENF  -  

30. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

31. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

34. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 623, 83, 9 

35. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 383, 325, 6 

37. bek. 21 ECR  -  

38. bek. után 22 ECR  -  

47. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 541, 149, 24 

53. bek. 25 ALDE ESz + 445, 238, 29 

bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz ↓  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2 ↓  

3 ↓  

56. bek. 4 S&D  -  

59. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 523, 187, 5 

62. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 584, 128, 1 

63. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

64. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 458, 244, 12 

2 +  

65. bek. 23 ECR NSz - 234, 473, 5 

bek. eredeti szöveg NSz + 486, 120, 101 

67. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 569, 126, 6 

68 bek. bek. eredeti szöveg NSz + 528, 130, 53 

71. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

73. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

76. bek. 26 ALDE  +  

81. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

82. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

87. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

88. bek. után 2 S&D ESz - 271, 382, 51 

89. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

92. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

100. bek. után, 4.1 

alcím 

7 GUE/NGL  -  

109. bek. 8 GUE/NGL  -  

110. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

113. bek. 17 ENF  -  

118. bek. 18 ENF  -  

119. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

121. bek. után 9 GUE/NGL  -  

124. bek. 10 GUE/NGL  -  

125. bek. 3= 

11= 

S&D 

PPE 

 +  

19 ENF  -  

127. bek. 20 ENF ESz - 72, 630, 5 

D. preb. 12 ENF  -  

F. preb. 13 ENF  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 551, 88, 39 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: bek.: 47 (2. rész), 59 (2. rész), 64 (1. rész), 68; mód.: 23 

EFDD: bek.: 34 (2. rész), 53 (1. rész), 62 (2. rész), 65, 67, 68 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: bek.: 8, 19 

PPE: bek.: 110 

ALDE: bek.: 8 

GUE/NGL: bek.: 53 
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

30. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy a csomagkézbesítés Bizottság által tervezett további 

harmonizációjának nem szabad a csomagkézbesítők alacsonyabb szociális 

védelméhez és rosszabb munkakörülményeihez vezetnie,” 

2. rész „tekintet nélkül foglalkoztatási jogállásukra; felszólítja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy gondoskodjanak az ezen ágazatban dolgozók 

társadalombiztosítási rendszerekhez való hozzáférésének és kollektív tárgyaláshoz 

való jogainak tiszteletben tartásáról;” 

3. rész „kiemeli, hogy a társadalombiztosítás nyújtása a tagállamok hatáskörébe tartozik;” 

 
47. bek. 

1. rész „véleménye szerint a piaci torzulások, az adókikerülés és az adócsalás 

megakadályozása és a valódi európai egységes digitális piac megteremtése 

érdekében – a nemzeti hatáskörök kellő tiszteletben tartása mellett – szükség van az 

adózási rendszerek fokozottabb koordinációjára;” 

2. rész „amely többek között megköveteli egy uniós szintű közös konszolidált társaságiadó-

alap létrehozását;” 

 
59. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
63. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelvben 

foglalt származási ország elve továbbra is szükséges előfeltétel ahhoz, hogy az 

audiovizuális tartalmakat szolgáltatása határokon átnyúlóan is biztosított legyen a 

szolgáltatások közös piaca felé vezető úton; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy ez nem 

akadályozza a társadalmi és kulturális célkitűzések elérését, és nem szünteti meg az 

audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelven kívüli uniós jog 

kiigazításának szükségességét;” 

2. rész „hangsúlyozza, hogy a legkedvezőbb igazságszolgáltatási fórum kiválasztásának 

(„forum shopping”) gyakorlatát elkerülendő, a reklámbevétel szerinti származási 

országot, a szolgáltatás nyelvét, valamint a reklám célközönségét és tartalmát be kell 

építeni azon kritériumok közé, amelyek alapján meghatározható vagy vitatható egy 

adott audiovizuális médiaszolgáltatás „származási országa;” 
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64. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelvnek 

mindenkire vonatkoznia kell, beleértve az internetes platformok és felhasználói 

felületek szolgáltatóit, amennyiben audiovizuális médiaszolgáltatásról van szó;” 

2. rész „hangsúlyozza a tartalmak és információk fellelhetőségének fokozására irányuló 

szabályok fontosságát a médiaszabadság, a pluralizmus és a független kutatás 

erősítése, valamint a nyelvi és a kulturális sokszínűség biztosítékát nyújtó 

megkülönböztetésmentesség elvének garantálása érdekében;” „hangsúlyozza, hogy a 

közérdekű audiovizuális tartalmak fellelhetőségének biztosítása érdekében a 

tagállamok konkrét szabályokat vezethetnek be, amelyek célja a kulturális és nyelvi 

sokszínűség és az információk, vélemények és médiumok széles skálájának 

megőrzése, a gyermekek, fiatalok és kisebbségek, továbbá általában a fogyasztók 

védelme; kéri intézkedések meghozatalát annak biztosítása érdekében, hogy az 

audiovizuális médiaszolgáltatások elérhetőek legyenek a kiszolgáltatott helyzetben 

lévők számára; sürgeti a Bizottságot, hogy ösztönözze az audiovizuális 

médiatartalom legális kínálatát, előnyben részesítve a független európai 

alkotásokat;” 

 
81. bek. 

1. rész „felszólítja a tagállamokat, hogy az új foglalkoztatási formák megnevezésén, illetve 

a szociális és foglalkoztatási jogszabályok korszerűsítése iránti igények felmérésén 

keresztül biztosítsák, hogy a foglalkoztatási és szociális politikák megfeleljenek a 

digitális innováció, a vállalkozói tevékenység és a közösségi gazdaság növekedése 

céljainak és a rugalmasabb foglalkoztatási formákban rejlő lehetőségeknek,” 

2. rész „azért, hogy a digitális munka világában is meg lehessen őrizni a jelenlegi 

foglakoztatási jogokat és a szociális jóléti rendszereket;” 

3. rész „kiemeli, hogy a társadalombiztosítás nyújtása a tagállamok hatáskörébe tartozik; 

kéri a Bizottságot, hogy azonosítsa az e területen az EU-ban és nemzetközi szinten 

bevált gyakorlatokat és könnyítse meg azok cseréjét;” 

 
89. bek. 

1. rész „véleménye szerint a szoftverszolgáltatóknak jobban fel kellene hívni a fogyasztók 

figyelmét a nyitott forráskódú szoftverek biztonsági előnyeire és a biztonsági 

vonatkozású szoftverfrissítésekre;”  

kivéve: „nyitott forráskódú szoftverek” 

2. rész „nyitott forráskódú szoftverek” 

3. rész „felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg egy, a sebezhetőség feltárására 

irányuló, uniós szinten koordinált program lehetőségét, beleértve az ismert 

szoftverhiányosságok kiküszöbölését, megoldást kínálva a szoftverek 

sebezhetőségével való visszaélések és az adatok megsértése esetén;” 
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PPE: 

119. bek. 

1. rész „üdvözli az európai szintű „digitális munkahelyekkel foglalkozó nagykoalíciót”, és 

csatlakozásra ösztönzi a vállalkozásokat, és felszólítja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy segítsék elő a kkv-k e koalícióban való aktív részvételét;” 

2. rész „üdvözli a Bizottságnak a tanúsított és adatvédelmi jog szerint védett 

felhőtechnológiák, szöveg- és adatbányászat révén megvalósítandó korszerű tudástár 

közszféra számára történő létrehozásával kapcsolatos elképzeléseit; úgy véli, hogy e 

technológiák alkalmazása különleges képzési és továbbképzési erőfeszítéseket 

igényel a könyvtári, levéltári és dokumentációs szakmák területén; sürgeti az 

együttműködésen alapuló munkavégzés és kommunikáció digitális formáinak 

nemzeti és nyelvi határokon átnyúló oktatását és alkalmazását – Creative Commons 

engedélyek felhasználásával és továbbfejlesztésével – az oktatás, képzés és 

továbbképzés területén, valamint az állami kutatási létesítményekben, továbbá 

előmozdítását a közbeszerzések terén;” 

3. rész „utal a duális képzés nélkülözhetetlen szerepére;” 

 
ALDE: 

16. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy hogy a határokon átnyúló szerződések fogyasztókra és 

vállalkozásokra vonatkozó szabályairól szóló jövőbeni bizottsági javaslatoknak el 

kell kerülniük annak a veszélyét, hogy nőjön az eltérés az online és az offline 

vásárlásokra alkalmazandó jogi normák között, továbbá úgy véli, hogy az online és 

offline értékesítéseket koherens módon és egyformán kell kezelni, a hatályos magas 

szintű fogyasztóvédelemnek megfelelően, mivel az eltérő jogi normákat a 

fogyasztók jogaik megvonásaként érzékelhetik; hangsúlyozza, hogy bármely új 

javaslatnak összhangban kell lennie a Róma I. rendelet 6. cikkével,” 

2. rész „és rámutat, hogy a Bizottság 2016-ra tervezi a fogyasztóvédelmi joganyagra 

vonatkozó REFIT programot; ebben az összefüggésben felhívja a Bizottságot, hogy 

újra gondolja át, hogy a materiális javakra vonatkozó tervezett bizottsági javaslatot 

nem a REFIT programmal egyidejűleg kellene-e benyújtania;” 

 
35. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „egy bizonyos tagállamba” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
71. bek. 

1. rész „méltányolja a Bizottságnak az internetes platformok által a digitális gazdaságban 

betöltött szerep elemzésére irányuló kezdeményezését a digitális egységes piacról 

szóló stratégia keretében, mivel az több jövőbeli jogalkotási javaslatra is hatással 

lesz; véleménye szerint az elemzésnek az egyes üzletágakban meglévő konkrét és 

érzékelhető problémák és a fogyasztóvédelem terén meglévő esetleges hiányosságok 

azonosítását, valamint az internetes szolgáltatások és az internetes szolgáltatók 

közötti különbségtételt kell szolgálnia;” 

2. rész „hangsúlyozza, hogy a kulturális javakkal, különösen az audiovizuális médiával 

kereskedő platformokat a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és 

előmozdításáról szóló UNESCO-egyezményt tiszteletben tartó, egyedi bánásmódban 

kell részesíteni;” 
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S&D: 

31. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy nagyra törő, célzott lépésekre van szükség a javakhoz és 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés javításához, különösen az indokolatlan területi 

alapú tartalomkorlátozás gyakorlatának felszámolása, valamint a földrajzi 

elhelyezkedés vagy nemzetiség alapján történő, tisztességtelen árdiszkrimináció 

megszüntetése révén, amelyek hatásaként gyakorta alakulnak ki monopóliumok,” 

2. rész „és egyes fogyasztók illegális tartalmak felé fordulhatnak;” 

 
73. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
GUE/NGL: 

82. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: 2a köz-magán társulások, illetve az állami és 

magánszervezetek közti párbeszéd támogatása, a hatályos uniós jogszabályokkal 

összhangban;” (3. fr. bek.) 

2. rész a fenti szövegrész 

 
87. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy a digitális szolgáltatások, az adatközpontú technológiák, az 

informatikai és fizetési rendszerek, a létfontosságú infrastruktúrák és internetes 

hálózatok terén a bizalom és a biztonság megteremtéséhez több forrásra,” 

2. rész „valamint az európai kiberbiztonsági iparág, illetve a köz- és magánszféra közötti 

együttműködésre van szükség, különösen a kutatási együttműködéseken – a 

Horizont 2020 programot is beleértve – és a köz- és magánszféra közötti 

partnerségeken keresztül; támogatja az e téren megvalósuló köz-és magánszféra 

közötti partnerségek során bevált tagállami gyakorlatok megosztását;” 

 
92. bek. 

1. rész „emlékeztet arra, hogy a titkosítás és a hasonló eszközök hasznosak a polgárok és a 

vállalatok számára az adatok titkosságának, illetve kommunikációik alapvető szintű 

biztonságának garantálása terén;” 

2. rész „elítéli, hogy ezeket bűnözési céllal is fel lehet használni;” 

 
EFDD: 

34. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „hogy állapítsa és határozza meg, hogy a szolgáltatási 

irányelv 20. cikkének (2) bekezdése értelmében konkrétan milyen esetcsoportok 

esetében lehet indokolt a megkülönböztetés, annak érdekében, hogy” 

2. rész a fenti szövegrész 
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53. bek. 

1. rész „hangsúlyozza az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) sikeres 

végrehajtásának fontosságát a beruházások maximalizálása érdekében a magasabb 

kockázati profilú projektek előtérbe helyezésével, a gazdasági fellendülés 

felgyorsításával, a növekedés serkentésével és a magánberuházások, többek között a 

mikrofinanszírozás és a kockázati tőke ösztönzésével az innovatív vállalatok 

támogatására fejlődésük különböző finanszírozási szakaszaiban;” 

2. rész „hangsúlyozza annak fontosságát, hogy piaci hiányosságok esetén teljes mértékben 

használják fel a digitális beruházások számára már rendelkezésre álló 

pénzeszközöket, tegyék lehetővé az uniós programok, például a Horizont 2020, az 

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, más vonatkozó strukturális alapok és 

eszközök, köztük a közösségi alapú projektek és az állami támogatásra vonatkozó 

iránymutatásokkal összhangban nyújtott állami támogatások közötti szinergiákat 

annak érdekében, hogy előmozdítsák a nyilvános WLAN-hálózatokat a kisebb és 

nagyobb településeken, mivel ez bizonyítottan elengedhetetlen a regionális, 

társadalmi és kulturális integráció, valamint az oktatás szempontjából;”  

kivéve: „piaci hiányosságok esetén” 

3. rész „piaci hiányosságok esetén” 

 
6. 2. bek. 

1. rész „hangsúlyozza az audiovizuális médiumok kettős jellegét, lévén egyszerre 

társadalmi, kulturális és gazdasági javak; véleménye szerint azért van szükség a 

jövőben európai médiaszabályozásra, mert biztosítani kell és elő kell mozdítani az 

audiovizuális média sokszínűségét, a kiskorúak, a fogyasztók és a személyes adatok 

magas szintű védelmét, tisztességes versenyfeltételeket kell teremteni,” 

2. rész „és rugalmasabbá kell tenni a mennyiségi és a kereskedelmi kommunikációra 

vonatkozó szabályokat;” 

 


