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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 egyes folyékony tüzelőanyagok kéntartalmának csökkentése ***I 

Jelentés: Laura Ferrara (A8-0037/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 665, 24, 5 

 

 

2. Egyes alapvető gyógyszerek kereskedelmének Európai Unióba történő eltérítése 

***I 

Jelentés: Laura Ferrara (A8-0038/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 664, 29, 4 

 

 

3. EU–Andorra megállapodás a megtakarításokból származó kamatjövedelem 

adóztatásáról * 

Jelentés: Miguel Viegas (A8-0047/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 647, 29, 21 

 

 

4. Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) új ügyvezető 

igazgatójának kinevezése 

Jelentés: Roberto Gualtieri (A8-0045/2016) (titkos szavazás (az eljárási szabályzat 182. cikkének (1) 
bekezdése)) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás TITK. + 535, 52, 108 
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5. A büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó 

eljárási biztosítékok ***I 

Jelentés: Caterina Chinnici (A8-0020/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

a szöveg egésze – 2. 

sz. tömb 

78 bizottság  +  

1. sz. tömb 1-77 bizottság  ↓  

szavazás: a Bizottság javaslata  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 613, 30, 56 

 

 

6. Iránymutatások a 2017. évi költségvetéshez – III. szakasz 

Jelentés: Jens Geier (A8-0036/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1. bek. 25 GUE/NGL  -  

1. bek. után 26 GUE/NGL NSz - 258, 357, 85 

2. bek. 5 ECR  -  

27 GUE/NGL  -  

2. bek. után 28 GUE/NGL  -  

2. bek. után, 2. alcím 29 GUE/NGL NSz - 99, 505, 97 

2. bek. után, 2. alcím 

után 

30 GUE/NGL NSz - 63, 562, 74 

3. bek. 8 EFDD NSz - 96, 558, 43 

31 GUE/NGL  -  

4. bek. 9 EFDD  -  

32 GUE/NGL rész.   

1/NSz - 48, 581, 73 

2 ↓  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

5. bek. 10 EFDD  -  

33 GUE/NGL  -  

6. bek. 11 EFDD  -  

21 PPE ESz + 342, 336, 22 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

4 ↓  

7. bek. 34 GUE/NGL  -  

7. bek. után 35 GUE/NGL NSz - 81, 587, 34 

8. bek. 12 EFDD  -  

8. bek. után 36 GUE/NGL  -  

37 GUE/NGL  -  

9. bek. 38T GUE/NGL NSz - 98, 595, 11 

1 Verts/ALE ESz + 617, 72, 14 

10. bek. 13 EFDD NSz - 121, 555, 27 

12. bek. 14 EFDD  -  

14. bek. 15 EFDD NSz - 142, 522, 41 

14. bek. után 16 EFDD NSz - 191, 482, 28 

15. bek. után 39 GUE/NGL  -  

17. bek. 17 EFDD  -  

22 S&D NSz + 483, 206, 14 

17. bek. után 40 GUE/NGL NSz - 120, 549, 36 

41 GUE/NGL rész.   

1/NSz + 647, 33, 23 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2/NSz - 147, 551, 6 

18. bek. 23T S&D NSz - 333, 358, 12 

42 GUE/NGL NSz - 261, 431, 10 

21. bek. 18 EFDD NSz - 170, 481, 52 

25. bek. 19 EFDD NSz - 81, 564, 58 

26. bek. után 43 GUE/NGL  -  

44 GUE/NGL  -  

29. bek. 2 Verts/ALE NSz - 99, 568, 37 

4 Verts/ALE NSz - 132, 540, 30 

3 Verts/ALE NSz - 134, 527, 39 

30. bek. 6 ECR  -  

31. bek. 7 ECR  -  

20 EFDD  -  

45 GUE/NGL  -  

B. preb. után 24 GUE/NGL rész.   

1/NSz - 113, 586, 5 

2/NSz ↓  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 425, 200, 78 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: mód.: 2, 3, 4 

GUE/NGL: mód.: 24, 26, 29, 30, 32 (2. rész), 35, 38, 40, 41, 42 

EFDD: mód.: 8, 13, 15, 16, 18, 19 

S&D: mód.: 22, 23 
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 

24. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „hangsúlyozza, hogy az említett emeléshez szükséges 

összegeknek – a hozzájárulási kulcsok jelenlegi igazságtalan és méltánytalan 

rendszerének kiigazítása révén – a legmagasabb bruttó nemzeti jövedelemmel (GNI) 

és a legmagasabb egy főre jutó jövedelemmel rendelkező országok befizetéseinek 

növeléséből kell származniuk;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
32. mód. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
ALDE: 

6. bek. 

1. rész „sajnálja, hogy az utóbbi években az uniós költségvetés a tagállamok megtévesztő 

viselkedésének áldozatává vált, melynek eredményképpen a tagállamok az uniós 

költségvetéshez való hozzájárulásra mint teherre tekintettek, és kiigazítási 

változóként kezelték azt;” 

2. rész „ebben az összefüggésben további rugalmasságot kér a tagállamok sajátos 

területekre, például az Európai Stratégiai Beruházási Alap keretében végrehajtott 

beruházásokra, vagy a munkanélküliség, a szegénység és az egyenlőtlenség elleni 

küzdelemre fordított kiadásaival kapcsolatban, többek között a felmerülő biztonsági 

kockázatok és a migráns- és menekültügyi válság kezelésének szükségessége 

fényében is;” 

3. rész „hangsúlyozza, hogy az uniós költségvetés mint beruházási költségvetés különösen 

jelentős hozzáadott értéket nyújthat azzal, hogy fellendíti a növekedést a 

versenyképességet és a munkahelyteremtés a tagállamokban; felhívja a figyelmet 

arra, hogy a tagállamok uniós költségvetéshez való hozzájárulását nem szabad 

makrogazdasági feltételektől függő kiigazítási változóként kezelni; ismételten 

rámutat az uniós költségvetés által a szinergiák és a méretgazdaságosság terén 

nyújtott hozzáadott értékre; kiemeli az elszigetelt régiók és a peremterületek 

különleges helyzetét,” 

4. rész „és úgy véli, hogy a tagállamok strukturális hiányának kiszámításakor nem szabad 

figyelembe venni az általuk az uniós költségvetéshez nyújtott hozzájárulást;” 

 
41. mód. 

1. rész „mélységes aggodalmának ad hangot amiatt, hogy nincs biztosítva a kísérő nélküli 

kiskorúak védelme a biztonságos helyre való megérkezésükig, és alapos kivizsgálást 

kér az Europol által jelentett 10 000 eltűnt gyermek esetében;” 

2. rész „kéri, hogy alaposan vizsgáljanak ki a migráció, a menekültügy és a határigazgatás 

területén hozott minden – különösen uniós pénzügyi támogatásban részesülő és a 

tagállamok által támogatott – intézkedést annak ellenőrzése céljából, hogy azok 

megfelelnek-e az uniós és a nemzetközi jognak, különösen az ENSZ emberi jogi 

chartájának, a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi egyezménynek, a 

gyermek jogairól szóló egyezménynek, az emberi jogok európai egyezményének és 

az EU Alapjogi Chartájának;” 
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7. A szabályozás javításáról szóló intézményközi megállapodás 

Jelentés: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1. bek. után 1 GUE/NGL  -  

2. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 414, 256, 25 

4. bek. után 3 EFDD  -  

7. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 547, 123, 31 

8. bek. 4 EFDD  -  

9. bek. után 5 EFDD  -  

11. bek. 2 GUE/NGL  -  

6 EFDD  -  

12. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

16. bek., 4. fr. bek. 7 EFDD  -  

16. bek., 8. fr. bek. 8 EFDD  -  

szavazás: határozat NSz + 516, 92, 95 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 7. bek. (2. rész) 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

S&D, ALDE: 2. bek. 
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE: 

12. bek. 

1. rész „úgy véli továbbá, hogy jobban ki kellene használni a nemzeti parlamentekkel való 

politikai párbeszédre vonatkozó szabályokat; kiemeli ezzel összefüggésben a 

Lisszaboni Szerződés által a nemzeti parlamenteknek biztosított fontos szerepet, és 

hangsúlyozza, hogy a szubszidiaritás és arányosság elve tiszteletben tartásának 

ellenőrzésén kívül lehetőségük nyílik érdemben hozzájárulni a politikai 

párbeszédhez, és élnek is ezzel a lehetőségükkel; bátorít a Szerződésekben lefektetett 

meglévő szubszidiaritási és arányossági mechanizmusok jobb alkalmazására;” 

2. rész „hangsúlyozza, hogy nagyobb rugalmasságra van szükség a szubszidiaritás elvének 

be nem tartása esetén a nemzeti parlamentek számára az indokolt vélemény 

kibocsátására meghatározott 8 hetes határidő érvényesítése terén;” 

 
Verts/ALE: 

7. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „hangsúlyozza a megállapodásban szereplő, a terhekre 

vonatkozó felmérés, mint az Unió törekvései eredményeinek világos és átlátható 

módon való mérésére szolgáló eszköz fontosságát, melynek célja a túlszabályozás 

elkerülése és az adminisztratív terhek csökkentése, és amelynek tartalmaznia kellene 

egy listát külön a kkv-kra vonatkozóan, és meg kellene különböztetnie az egyes 

bizottsági javaslatok és az egyes tagállamok jogi aktusai által bevezetni kívánt 

terheket; rámutat arra, hogy a konkrét ágazati terhek csökkentésére vonatkozó 

célkitűzések megvalósíthatóságát és kívánatosságát az intézmények között szoros 

együttműködésben eseti alapon gondosan meg kell vizsgálni, egyúttal 

összpontosítva a jogszabályok minőségére, a releváns uniós normák veszélyeztetése 

nélkül; elvárja, hogy a Bizottság rendszeresen tegyen javaslatot jogi aktusok 

hatályon kívül helyezésére, ha ez szükségesnek mutatkozik; üdvözli e tekintetben, 

hogy a három intézmény megállapodott abban, hogy a hatásvizsgálatokban a 

javaslatok adminisztratív terhekre gyakorolt hatásával is foglalkozni kell, különösen 

a kkv-kat illetően;” 

2. rész a fenti szövegrész 
 

 

8. A dohányárukra vonatkozó megállapodás (a PMI-vel kötött megállapodás) 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0311/2016, B8-0312/2016, B8-0313/2016, B8-0314/2016, 

B8-0315/2016, B8-0316/2016, B8-0317/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Egy képviselőcsoport állásfoglalásra irányuló indítványa (B8-0311/2016) (GUE/NGL) 

2. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

5. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 500, 199, 2 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2/NSz - 168, 456, 76 

7. bek. 1 PPE ESz + 352, 345, 3 

bek. eredeti szöveg kül. ↓  

8. bek. 2 PPE ESz - 319, 353, 24 

bek. eredeti szöveg kül. -  

10. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 451, 239, 5 

11. bek. 3 PPE ESz - 332, 345, 24 

bek. eredeti szöveg NSz - 226, 458, 16 

12. bek. bek. eredeti szöveg NSz - 227, 461, 10 

12. bek. után 4 PPE ESz + 401, 296, 4 

5 PPE NSz + 372, 312, 12 

6 PPE  +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  -  

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B8-0312/2016 (S&D, Verts/ALE, EFDD) 

3. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 401, 267, 30 

4. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

9. bek. után 1 PPE ESz + 451, 183, 66 

11. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 432, 246, 21 

12. bek. 2 PPE  +  

bek. eredeti szöveg NSz ↓  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

12. bek. után 3 PPE NSz + 446, 218, 33 

14. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 628, 41, 26 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) ESz + 414, 214, 66 

Egy képviselőcsoport állásfoglalásra irányuló indítványa B8-0312/2016 (Verts/ALE) 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  ↓  

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B8-0313/2016 (PPE, ECR) 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  ↓  

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B8-0313/2016  ECR  ↓  

B8-0314/2016  EFDD  ↓  

B8-0315/2016  ALDE  ↓  

B8-0316/2016  PPE  ↓  

B8-0317/2016  S&D  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: mód.: 5 (B8-0311/2016)  

11. és 14. bek., mód.: 3 (RC-B8-0312/2016) 

GUE/NGL: 5., 10., 11. és 12. bek. (B8-0311/2016)  

11. és 12. bek. (RC-B8-0312/2016) 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 7., 8., 11. és 12. bek. (B8-0311/2016)  

4. és 11. bek. (RC-B8-0312/2016) 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

2. bek. (B8-0311/2016) 

1. rész „megjegyzi, hogy a Bizottság jelentése rámutat, hogy nagy mennyiségű csempészett 

termék van jelen az uniós piacon, és a lefoglalt „olcsó fehér” cigaretták számának 

meredek emelkedésére,” 

2. rész „és azt a következtetést vonja le, hogy a PMI-megállapodás nincs pozitív hatással a 

közegészségügyre;” 

 
5. bek. (B8-0311/2016) 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az egyetlen” 

2. rész a fenti szövegrész 

 



P8_PV(2016)03-09(VOT)_HU.doc 11 PE 579.934 

3. bek. (RC-B8-0312/2016) 

1. rész „sürgeti a Bizottságot, hogy gyorsan ratifikálja a jegyzőkönyvet;” 

2. rész „úgy véli azonban, hogy a megállapodás megújítása azt a káros és az elérni kívánt 

hatással éppen ellentétes üzenetet hordozná a harmadik országok számára, hogy az 

Unió helytelen kapcsolatot ápol a dohányiparral, noha a jegyzőkönyv az ilyen 

kapcsolatokat egyértelműen tiltja;” 
 

Egyéb 

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL képviselőcsoport) szintén aláírta a B8-0311/2016 sz. 

állásfoglalásra irányuló indítványt. 

 


