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MELLÉKLET 
 

A SZAVAZÁSOK EREDMÉNYE 

Rövidítések és jelek magyarázata 

+ elfogadva 

- elutasítva 

↓ tárgytalan 

V visszavonva 

NSz (..., …, …) név szerinti szavazás (mellette, ellene, tartózkodás) 

ESz (…, …., …) elektronikus szavazás (mellette, ellene, tartózkodás) 

rész. részenkénti szavazás 

kül. külön szavazás 

mód. módosítás 

MM megegyezéses módosítás 

MR megfelelő rész 

T törlő módosítás 

= azonos módosítások 

bek. bekezdés 

fr. bek. francia bekezdés 

preb. preambulumbekezdés 

ÁLL. IND. állásfoglalásra irányuló indítvány 

KÖZ. ÁLL. IND. közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

TITK. titkos szavazás 
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1. A személyek határátlépésére irányadó szabályok (Schengeni Határ-

ellenőrzési Kódex) ***I 

Jelentés: Heidi Hautala (A8-0359/2015) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 533, 86, 36 

 

 

2. A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 

1979. évi egyezményhez csatolt, a nehézfémekről szóló 1998. évi jegyzőkönyv 

módosításai *** 

Ajánlás: Giovanni La Via (A8-0002/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: egyetértés NSz + 617, 25, 30 

 

 

 

3. A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 

1979. évi egyezményhez csatolt, a környezetben tartósan megmaradó szerves 

szennyező anyagokról szóló 1998. évi jegyzőkönyv módosításai *** 

Ajánlás: Giovanni La Via (A8-0001/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: egyetértés NSz + 624, 21, 34 

 

 

 

4. Az Eurojust és Ukrajna közötti együttműködési megállapodás * 

Jelentés: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0007/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 555, 67, 61 
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5. Az Eurojust és Montenegró közötti együttműködési megállapodás * 

Jelentés: Nathalie Griesbeck (A8-0008/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 567, 58, 63 

 

 

6. Robert Jarosław Iwaszkiewicz mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló 

kérelem 

Jelentés: Kostas Chrysogonos (A8-0015/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: határozatra irányuló 

javaslat 

 +  

 

 

7. Robert Jarosław Iwaszkiewicz mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló 

kérelem 

Jelentés: Kostas Chrysogonos (A8-0016/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: határozatra irányuló 

javaslat 

 +  

 

 

8. Florian Philippot mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem 

Jelentés: Laura Ferrara (A8-0014/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: határozatra irányuló 

javaslat 

 +  
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9. A be nem jelentett munkavégzés megakadályozására, valamint az ilyen 

típusú munkavégzéstől való elrettentésre irányuló együttműködés erősítését célzó 

európai platform létrehozása ***I 

Jelentés: Georgi Pirinski (A8-0172/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

a szöveg egésze – 1. 

sz. tömb 

62MR bizottság  +  

2. sz. tömb 1-61 bizottság  ↓  

9. cikk 64T EFDD NSz - 80, 608, 5 

62MR bizottság  +  

11. cikk után 63 EFDD NSz - 79, 609, 7 

szavazás: a Bizottság javaslata  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 619, 69, 7 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: mód.: 63, 64 
 

 

10. Az EU biodiverzitási stratégiájának félidei felülvizsgálata 

Jelentés: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

11. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 425, 263, 10 

3 +  

25. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

29. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

31. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

40. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

41. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

42. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

58. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 422, 252, 27 

3 +  

71. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

72. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

78. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 357, 339, 1 

80. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 370, 305, 22 

80. bek. után 2 ENF  -  

81. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 647, 44, 11 

2/NSz + 478, 211, 11 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

82. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 469, 201, 25 

88. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 347, 298, 49 

90. bek. után 3 ENF  -  

A. preb. után 1 ENF  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 592, 52, 45 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: bek.:  80 (2. rész), 81, 82, 88 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: bek.: 25, 29, 41, 42, 72, 82, 88 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

11. bek. 

1. rész „felhívja a Bizottságot, hogy növelje a biológiai sokféleségnek és az 

ökoszisztémáknak a gazdasági ügyekben betöltött szerepét a zöld gazdaságra való 

áttérés érdekében” 

2. rész „arra ösztönzi a Bizottságot, hogy erősítse meg az európai szemeszter 

környezetbarátabbá tétele érdekében vállalt intézkedéseket;” 

3. rész „hangsúlyozza, hogy a biológiai sokféleség átfogó társadalmi felelősség, amely nem 

függhet kizárólag a közpénzektől;” 

 
31. bek. 

1. rész „kéri a tagállamokat, hogy helyezzék előtérbe azt a célt, miszerint a romlásnak indult 

ökoszisztémák 15%-át 2020-ig helyre kell állítani, és használják fel a többéves 

pénzügyi keretben e célra rendelkezésre álló előirányzatokat;” 

2. rész „felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő iránymutatásokat arra vonatkozóan, hogy 

hogyan használandók fel ezek az előirányzatok a romlásnak indult ökoszisztémák 

helyreállítására és általában véve a biológiai sokféleség védelmére;” 

 
40. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy az ökológiai jelentőségű területeknek – főszabály szerint – az 

olyan agroökológiai folyamatok védelmére és előmozdítására kell szolgálniuk, mint 

a beporzás és a talajvédelem;” 

2. rész „kéri a Bizottságot, hogy tegyen közzé adatokat azzal kapcsolatban, hogy az 

1307/2013/EU rendelet hatálybalépése óta hány tagállam engedélyezi a rovarirtó 

szerek és műtrágyák használatát az ökológiai jelentőségű területeken;” 
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58. bek. 

1. rész „kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fokozatosan szüntessék meg a 

környezetre káros támogatásokat;” 

2. rész „2020-ig ..., biztosítva, hogy a környezetre káros támogatások értékelése 2016-ra 

befejeződjön, és hogy a jelentéstételi kötelezettségeket belefoglalják a releváns uniós 

ágazati politikai területekbe;” 

3. rész „a stratégia hibájának tartja, hogy a természetvédelmi területeken kívül eső biológiai 

sokféleség csökkenése hiányzik a stratégiából; arra ösztönzi a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy gyűjtsenek adatokat ezekre az élőhelyekre és fajokra 

vonatkozóan;” 

 
71. bek. 

1. rész „sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy teljes mellszélességgel támogassák és 

segítsék elő a körforgásos gazdaságra való átállást;” 

2. rész „dolgozzanak ki megfelelő kereteket az élőhelyek széttöredezettségének, valamint a 

biológiai sokféleség és az ökoszisztéma-szolgáltatások nettó csökkenésének 

megelőzése érdekében;” 

3. rész „a helyi hatóságokkal és a civil társadalommal együttműködve” 

 
78. bek. 

1. rész „sajnálja, hogy az uniós környezetvédelmi joghoz nem kapcsolódik koherens és 

hatékony környezeti ellenőrzés és felügyelet a környezetvédelmi jog különböző 

ágazatokbeli – többek között a természetvédelmi területeken történő – 

megsértésének feltárása és megelőzése érdekében;” „üdvözli a környezetvédelmi 

ellenőrzésre irányuló uniós keret kialakítására irányuló előkészítő munkálatokat,” 

2. rész „és felhívja a Bizottságot, hogy további késdelem nélkül álljon elő jogalkotási 

javaslattal;”  

 
81. bek. 

1. rész „aggodalommal mutat rá a neonikotinoid rovarirtó szerek által a létfontosságú 

szolgáltatásokra – például a beporzásra és a természetes kártevő-szabályozásra – 

gyakorolt negatív hatásra vonatkozó tudományos bizonyítékok növekvő 

mennyiségére;” 

2. rész „felhívja ezért a Bizottságot, hogy tartsa fenn a neonikotinoidok használatára 

vonatkozó tilalmát;” 

 
ECR, PPE 

80. bek. 

1. rész „felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy késedelem nélkül hozzanak létre egy 

európai kezdeményezést a beporzókról – különös figyelmet fordítva a növényekben 

a kártevőkkel szemben kialakult, a méheket és más beporzókat érintő rezisztanciára 

– a már meglévő nemzeti politikákra támaszkodva”; 

2. rész „valamint terjesszenek elő javaslatot a talajvédelmi keretirányelvre, az 

igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló irányelvre és a környezeti 

ellenőrzésre vonatkozó felülvizsgált uniós keretre vonatkozóan” 

 


