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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 egyén védelme a személyes adatok feldolgozása során ***II 

Ajánlás második olvasatra Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Jóváhagyás szavazás nélkül 

 

 

2. A személyes adatok feldolgozása bűncselekmények megelőzése érdekében 

***II 

Ajánlás második olvasatra Marju Lauristin (A8-0138/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Jóváhagyás szavazás nélkül 

 

 

3. Az utas-nyilvántartási adatállomány (EU PNR) felhasználása ***I 

Második jelentés: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

A Bizottság 

javaslatának 

elutasítására irányuló 

javaslat 

55 több mint 40 

képviselő 

NSz - 146, 473, 13 

a szöveg egésze – 1. 

sz. tömb 

53 MM bizottság NSz + 460, 173, 6 

2. sz. tömb 1-52 bizottság NSz ↓  

53. mód., 2. cikk 53 MM bizottság NSz + 471, 149, 25 

(53. mód. 3. cikk., 3. 

pont) 

53 MM bizottság NSz + 470, 142, 32 

2. cikk, i. pont (53. 

mód., 3. cikk, 9. pont) 

53 MM bizottság NSz + 481, 144, 17 

58 Verts/ALE NSz ↓  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

4. cikk, 1. bek. (53. 

mód., 6. cikk, 1. bek.) 

59 Verts/ALE NSz - 130, 491, 22 

53 MM bizottság NSz + 490, 130, 26 

(53. mód., 6. cikk, 9. 

bek.) 

53 MM bizottság rész.   

1/NSz + 572, 67, 7 

2/NSz + 484, 147, 13 

(53. mód. 8. cikk, 1. 

bek.) 

53 MM bizottság rész.   

1/NSz + 558, 47, 42 

2/NSz + 476, 147, 20 

7. cikk, 1. bek. (53. 

mód., 9. cikk, 1. bek.) 

54 ALDE NSz - 163, 457, 29 

53 MM bizottság NSz + 496, 147, 8 

9. cikk (53. mód., 12. 

pont) 

53 MM bizottság NSz + 467, 175, 7 

60 Verts/ALE NSz ↓  

16. cikk után 61 Verts/ALE NSz - 154, 491, 7 

(53. mód. 19. cikk, 3. 

bek.) 

53 MM bizottság NSz + 502, 142, 8 

10. preb. 53 MM bizottság NSz + 475, 157, 22 

56 Verts/ALE NSz ↓  

32. preb. (53. mód., 

37. preb.) 

 

53 MM bizottság NSz + 469, 176, 9 

57 Verts/ALE NSz ↓  

szavazás: a Bizottság javaslata NSz + 463, 174, 16 

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 461, 179, 9 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 55. mód. 

Verts/ALE: mód.: 1-52. (tömbszavazás) 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60. , a Bizottság javaslata 

PPE: mód.: 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 53. mód. 2. cikk 53. mód. 3. cikk, 3. pont 53. mód., 19. cikk, 3. bek 
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 

53. mód., 6. cikk, 9. bek 

1. rész „A (2) bekezdés a) pontjában említett, utasokra vonatkozó értékelés eredménye nem 

veszélyeztetheti a 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglaltak 

szerint a szabad mozgás uniós jogával rendelkező személyeknek az érintett tagállam 

területére történő beutazáshoz fűződő jogát.” 

2. rész „Ezenfelül az ilyen értékelések eredményének – amennyiben azokat az olyan 

tagállamok közötti EU-n belüli légi járatok tekintetében végzik, amelyekre 

alkalmazandó a 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet – meg kell 

felelnie az említett rendeletnek.” 

 
53. mód., 8. cikk, 1. bek 

1. rész „A tagállamok elfogadják az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy a 

légi fuvarozók („push”-módszerrel) továbbítsák az I. mellékletben részletezett PNR-

adatokat – amennyiben ezeket az adatokat szokásos üzleti tevékenységük keretében 

már összegyűjtötték – a légi járat indulási vagy érkezési helye szerinti tagállam utas-

adat információs egységének adatbázisába. Amennyiben a légi járat utashelyeit egy 

vagy több légi fuvarozó közösen értékesíti, a légi járatot üzemeltető légi fuvarozó 

köteles a járaton utazó összes utas PNR-adatait továbbítani. Ha egy EU-n kívüli légi 

járatnak egy vagy több közbenső leszállóhelye van a tagállami repülőtereken, akkor 

a légi fuvarozók valamennyi utas PNR-adatait valamennyi érintett tagállam utas-adat 

információs egységének továbbítják.” 

2. rész „Ez akkor is érvényes, ha egy EU-n belüli légi járatnak egy vagy több közbenső 

leszállóhelye van különböző tagállamok repülőterein, de csak olyan tagállamok 

vonatkozásában, amelyek gyűjtik az EU-n belüli légi járatok PNR-adatait.” 
 

 

4. Pakisztán, különös tekintettel a lahori támadásra 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016, B8-0476/2016, 
B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0466/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0466/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

12. bek. után 2 Verts/ALE  +  

13. bek. után 1 Verts/ALE  -  

16. bek. 4 GUE/NGL  -  

L. preb. után 3 GUE/NGL  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B8-0466/2016  EFDD  ↓  

B8-0467/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0468/2016  S&D  ↓  

B8-0471/2016  PPE  ↓  

B8-0474/2016  ECR  ↓  

B8-0475/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0476/2016  ALDE  ↓  

 

 

 

5. Honduras: az emberi jogi jogvédők helyzete 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, 
B8-0482/2016, B8-0470/2016, B8-0469/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B8-0469/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD, Barbara Kappel) 

9. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 421, 205, 22 

3 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

A. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

C. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

J. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B8-0469/2016  ECR  ↓  

B8-0470/2016  EFDD  ↓  

B8-0472/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0473/2016  S&D  ↓  

B8-0477/2016  PPE  ↓  

B8-0480/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0482/2016  ALDE  ↓  

 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

9. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy az európai befektetők tevékenységének szigorú környezetvédelmi és 

társadalmi garanciáknak megfelelő politikákba kell ágyazódnia;” 

2. rész „határozottan támogatja az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó 

ENSZ-irányelveket, a kellő gondosságra vonatkozó egyértelmű követelmények, 

valamint kockázatkezelési biztosítékok és szükség esetén hatékony jogorvoslat 

biztosítása mellett;” 

3. rész „üdvözli, hogy a FMO és a Finnfund egyaránt nyilvánosan elítélte Berta Cáceres 

meggyilkolását, és alapos vizsgálatot kért, valamint hogy 2016. március 16-án, a 

Nelson García meggyilkolásáról szóló beszámolók után az FMO valamennyi 

tevékenységét felfüggesztette;” 
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A. preb. 

1. rész A szöveg egésze, kivéve: „önkényes fogva tartásnak” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
C. preb. 

1. rész „mivel a fentiek ellenére Honduras mára a térségben az emberijog-védők számára az 

egyik legveszélyesebb országgá vált; mivel Honduras a világ egyik legerőszakosabb 

országa” 

2. rész a környezetvédelmi aktivisták esetében, akik közül 2010 és 2015 között legalább 

109-et gyilkoltak meg;” 

 
J. preb. 

1. rész „mivel Paola Barraza, az LMBTI-személyek jogai védelmezőjének, transznemű 

nőnek, az Arcoíris egyesület tagjának 2016. január 24-i meggyilkolása rávilágít arra, 

hogy a hondurasi LMBTI-közösség egyre nagyobb veszélynek van kitéve;” 

2. rész „mivel meggyilkolása a legutóbbi esete annak, hogy az LMBTI emberi jogi 

szervezetek aktív tagjai az elmúlt 11 hónapban sorozatosan erőszakos halált halnak, 

ideértve Angy Ferreira, Violeta Rivas, (a Génesis Hernándezként is ismert) Gloria 

Carolina Hernández Vásquez, Jorge Alberto Castillo, Estefanía Zúñiga, Henry 

Matamoros és Josselin Janet Aceituno Suazo meggyilkolását is; mivel jelentések 

szerint Hondurasban 1994 óta 235 LMBTI-személyt gyilkoltak meg, és csak 48 ügy 

jutott el a bíróságra; mivel a nemzeti emberi jogi biztos állítása szerint a 

bűncselekmények 92 %-át nem vizsgálták ki megfelelően, és így továbbra is 

felderítetlenül maradnak;” 
 

Egyéb 

Marijana Petir (PPE) visszavonta aláírását az RC-B8-0469/2016 sz. közös állásfoglalási indítványról. 
 

 

6. Nigéria 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, 
B8-0485/2016, B8-0486/2016, B8-0478/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B8-0478/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD, Barbara Kappel) 

9. bek. után 1 GUE/NGL rész.   

1 +  

2 -  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

11. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

15. bek. után 2 GUE/NGL  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B8-0478/2016  EFDD  ↓  

B8-0479/2016  ECR  ↓  

B8-0481/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0483/2016  S&D  ↓  

B8-0484/2016  PPE  ↓  

B8-0485/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0486/2016  ALDE  ↓  

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 11. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

1. mód. 

1. rész „az ENSZ égisze alatt lefolytatandó nemzetközi vizsgálatot kér a harmadik 

országoknak a régióban működő terrorcsoportok (pl. Boko Haram) 

megszervezésében és finanszírozásában viselt felelősségének,” 

2. rész „valamint a multinacionális vállalatoknak és a kormányoknak a vagyonok 

felhalmozásában és a gazdasági, társadalmi és kulturális feszültségek többek között 

adócsalás révén történő elmélyítésében viselt felelősségének megállapítására;” 
 

Egyéb kérdések 

Anna Záborská (PPE) visszavonta aláírását az RC-B8-0478/2016 sz. közös állásfoglalási indítványról. 
 

 

7. Az üzleti titkok jogosulatlan megszerzésével, felhasználásával és felfedésével 

szembeni védelem ***I 

Jelentés: Constance Le Grip (A8-0199/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 



P8_PV(2016)04-14(VOT)_HU.doc 9 PE 581.429 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

A Bizottság 

javaslatának 

elutasítására irányuló 

javaslat 

3 több mint 40 

képviselő 

NSz - 129, 509, 14 

a szöveg egésze – 1. 

sz. tömb 

2 bizottság  +  

2. sz. tömb 1 bizottság  ↓  

szavazás: a Bizottság javaslata  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 503, 131, 18 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: mód.: 3. 
 

 

8. A Parlament 2017-es pénzügyi évre tervezett bevételei és kiadásai 

Jelentés: Indrek Tarand (A8-0131/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

3. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

5. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

6. bek. 8 PPE ESz + 362, 235, 46 

7. bek. 16 EFDD NSz - 213, 407, 24 

21. bek. 9 PPE  -  

22. bek. 6 S&D  -  

10 PPE ESz - 280, 361, 7 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

23. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ESz + 419, 200, 21 

2 +  

25. bek. 11 PPE ESz + 315, 288, 39 

26. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 546, 44, 58 

27. bek. 17 EFDD  -  

28. bek. 27 GUE/NGL  -  

28. bek. után 18 EFDD  -  

29. bek. 3 Verts/ALE NSz + 332, 292, 21 

31. bek. 1 ENF NSz - 130, 481, 20 

32. bek. 12 PPE ESz - 238, 374, 30 

32. bek. után 28 GUE/NGL NSz + 438, 200, 8 

37. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 474, 118, 50 

38. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 569, 49, 26 

38. bek. után 29 GUE/NGL  -  

39. bek. 19 EFDD  -  

39. bek. után 30 GUE/NGL  -  

31 GUE/NGL  -  

40. bek. után 20 EFDD  -  

40. bek. után 32 GUE/NGL  -  

41. bek. 15 PPE ESz - 268, 305, 69 

42. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

42. bek. után 7 Verts/ALE  -  

46. bek. 33 GUE/NGL  V  

13 PPE  V  

2 ENF NSz - 70, 542, 18 

21 EFDD  -  

48. bek. 22 EFDD NSz + 330, 277, 39 

bek. eredeti szöveg kül. ↓  

49. bek. 14= 

23= 

PPE 

EFDD 

 +  

49. bek. után 4 Verts/ALE NSz - 114, 477, 56 

5 Verts/ALE NSz - 245, 335, 62 

52. bek. 24 EFDD NSz - 128, 498, 17 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

52. bek. után 25 EFDD  -  

53. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

55. bek. után 26 EFDD  -  

34 GUE/NGL  -  

56. bek. után 35 GUE/NGL VE + 350, 219, 71 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 409, 221, 13 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 37. bek. 

ENF: mód.: 1., 2., 5., 16., 22., 24., 28. 

GUE/NGL: 26., 38. bek. 

Verts/ALE: 3., 4., 5. mód., 37. bek. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 48., 53. bek. 
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 

3. bek. 

1. rész „megerősíti, hogy az ír nyelvre vonatkozó, az 1958. április 15-i 1. számú rendelettel 

bevezetett ideiglenes mentességi intézkedések fokozatos megszüntetésének fedezése 

érdekében a 2016-os költségvetéshez képest 0,2 %-os növekedést,” 

2. rész „a biztonsági és a kiberbiztonsági igények fedezése érdekében pedig a 2016-os 

költségvetéshez képest 2,6%-os növekedést kért a Parlament;” 

 
5. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az Elnökségnek 2016 februárjában bemutatott elemzést 

követően” és „amelyet a 2016. március 22-i eseményeket követő ellenőrzési 

intézkedések fedezése céljából további” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
23. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy fel kell mérni a képviselők szükségleteit a választókerületükben, és 

figyelembe kell venni a választókerületek közötti különbségeket annak érdekében, 

hogy hatékonyabban lehessen támogatni a képviselők választókerületi munkáját;” 

2. rész „úgy véli, hogy a képviselők választókerületi mobil irodáit és asszisztenciáját a 

valódi igények és a szükségletek felmérését követően kell rendelkezésre bocsátani, 

ami nem jelenthet további jelentős és rendszeres költséget a Parlament számára; 

ragaszkodik ahhoz, hogy hardvert ne biztosítsanak, mivel az általános költségtérítés 

elegendő forrást biztosít a korszerű eszközök beszerzésére; megkérdőjelezi a magán 

mobilirodák kialakításának szükségességét a képviselők esetében, mivel az ilyen 

irodák nem felelnek meg a képviselők és asszisztenciájuk munkaszervezésének;” 

 
42. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „különösen az Európai Parlament frakcióközi 

munkacsoportjainak tevékenységeit illetően; úgy véli, hogy a bizottsági szakaszban 

történő módosítások esetében 2014 októbere óta alkalmazott nyelvi profilalkotási 

rendszer jó példa az elérhető hatékonyságra, és hogy azt tovább lehetne fejleszteni;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
ENF: 

52. bek. 

1. rész „tudomásul veszi a Parlament tájékoztatási irodái (EIPO-k) által a Parlament, és 

általában az Unió munkájának megismertetésében betöltött szerepet; úgy véli, hogy 

a Parlament tájékoztatási irodái esetében hatékonysági intézkedéseket kell 

előirányozni;” 

2. rész „úgy véli, hogy ahol csak lehetséges, a tájékoztatási irodákat ugyanabban az 

épületben kell elhelyezni, mint ahol a Bizottság képviselete van, és hogy a 

háttérirodákat a két intézménynek közösen kellene üzemeltetnie; kéri az EIPO-k 

céljainak, feladatainak és teljesítményének értékelését, és ezen belül a prioritások 

meghatározását;” 
 

Egyéb kérdések 

M. Az elnök elfogadhatatlannak nyilvánította a 18. módosítás első részét: „úgy véli, hogy a 

képviselőknek – tekintettel a gazdasági válság több tagállamot sújtó katasztrofális hatásaira – 

példaként kellene szolgálniuk a polgárok számára, ezért kéri, hogy bérüket és juttatásaikat legalább 

15%-kal csökkentsék;” 
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9. 2015. évi jelentés Törökországról 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0442/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-0442/2016  

(AFET bizottság) 

2. bek. 9 ENF NSz - 80, 551, 8 

18 több mint 40 

képviselő 

ESz - 227, 389, 20 

19 GUE/NGL NSz - 247, 355, 41 

5. bek. 20 GUE/NGL NSz - 159, 470, 12 

bek. eredeti szöveg NSz + 435, 176, 35 

7. bek. 21 GUE/NGL NSz - 115, 513, 13 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

8. bek. 22= 

37= 

GUE/NGL, 

S&D, 

GUE/NGL 

NSz + 479, 116, 45 

9. bek. 23 GUE/NGL NSz - 238, 358, 47 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/VE + 397, 219, 16 

3 +  

10. bek. 38 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

13. bek. bek. eredeti szöveg  + szóban módosítva 

14. bek. 7 T PPE  +  

42 Verts/ALE  ↓  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

15. bek. 36 ALDE, S&D  +  

19. bek. 10 ENF NSz - 159, 431, 32 

26. bek. 24 GUE/NGL NSz + 562, 69, 1 

27. bek. 25 GUE/NGL NSz - 115, 458, 53 

44 Verts/ALE  -  

43 Verts/ALE  -  

28. bek. után 26 GUE/NGL AN - 113, 447, 70 

29. bek. 39 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

 +  

31. bek. után 46 Verts/ALE  -  

32. bek. 27 GUE/NGL NSz - 149, 432, 49 

35 ALDE, PPE, 

S&D 

 +  

34. bek. 11 ENF  -  

45 Verts/ALE  -  

35. bek. 12 ENF  -  

37. bek. 13 ENF  -  

3 PPE, ALDE ESz + 304, 297, 19 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2 ↓  

38. bek. 14 ENF  -  

28 GUE/NGL NSz - 117, 464, 44 

bek. eredeti szöveg div   

1 +  

2 +  



P8_PV(2016)04-14(VOT)_HU.doc 15 PE 581.429 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

39. bek. 40 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

41. bek. 29 GUE/NGL NSz - 56, 495, 68 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

42. bek. 4 PPE ESz + 407, 192, 15 

41 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

42. bek. után 30 GUE/NGL NSz - 101, 492, 21 

43. bek. 31 GUE/NGL NSz - 55, 538, 21 

44. bek. 32 GUE/NGL  -  

bek. eredeti szöveg kül. +  

45. bek. 15 ENF NSz - 70, 487, 53 

33 GUE/NGL  -  

5 PPE ESz - 243, 331, 30 

46. bek. 16 ENF  -  

47 Verts/ALE NSz - 173, 407, 25 

52. bek. 17 ENF NSz - 67, 522, 14 

6 PPE ESz - 202, 293, 104 

34 GUE/NGL NSz - 106, 466, 28 

9. bevezető hivatkozás bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

10. bevezető 

hivatkozás 

1 PPE ESz + 341, 243, 16 

17. bevezető 

hivatkozás 

2 PPE  +  

B. preb. 8 ENF  -  

bek. eredeti szöveg vs -  

C. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 375, 133, 87 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 5. 5. bek. mód.: 9., 10., 15., 17. 

GUE/NGL: mód.: 19,. 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 34., 47.; zárószavazás 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: B. C. preb. 

EFDD: 44. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

 
PPE: 

7. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „valamint az, hogy a török külügyminisztert releváns ügyek 

tárgyalásakor meghívják a Külügyek Tanácsa üléseire” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
9. bev. hiv. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
EFDD: 

37. bek. 

1. rész „támogatja az EU és Törökország közötti megújult politikai együttműködést a 

geopolitikai kihívások, különösen a menekült- és migrációs válság tekintetében;” 

2. rész „elismerését fejezi ki Törökországnak hatalmas humanitárius közreműködéséért 

azáltal, hogy a világon a legtöbb menekültet fogadja be; sürgeti az Uniót és 

Törökországot, hogy egyesítsék erőiket a menekülttáborokban a tisztességes 

életfeltételek és az alapvető kapacitások biztosítása és javítása terén, és támogassák 

az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) munkáját a 

migránsok tömeges távozásának elkerülése érdekében; sürgeti az Uniót, hogy 

folytassa a munkát a török kormány tisztségviselőivel a migránsok megfelelő 

dokumentálása érdekében; megjegyzi, hogy Törökország az Unióba utazó migránsok 

és a menekültek egyik fő tranzitországa, nemcsak Szíria, hanem sok más ország felől 

is; hangsúlyozza a Törökországgal való együttműködés fontosságát a 

menekültválság kezelése és a tengeren bekövetkező halálesetek megakadályozása 

érdekében;” 
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38. bek. 

1. rész „üdvözli, hogy 2015. november 29-én működésbe lépett a menekültügy és a 

migráció kezelését célzó EU–Törökország közös cselekvési terv, amely egy közös 

felelősségvállaláson, kölcsönös vállalásokon és közös végrehajtáson alapuló, átfogó 

együttműködési program részét képezi, és ragaszkodik ahhoz, hogy azt 

haladéktalanul végre kell hajtani;” 

2. rész „hangsúlyozza, hogy az EU és Törökország közötti migrációval kapcsolatos 

együttműködést nem szabad naptárhoz, tartalomhoz és a tárgyalási folyamat 

feltételrendszeréhez kötni; úgy véli, hogy a menekültválság Törökországhoz való 

„kiszervezése” nem jelent hiteles hosszú távú megoldást a problémára; a tagállamok 

szolidaritására támaszkodva felhív azon országok számának növelésére, amelyek a 

terhek és a felelősség megosztásának szellemében az EU határain kívülről történő 

áttelepítés keretében migránsokat fogadnak be;” 

 
41. bek. 

1. rész „elismerését fejezi ki Törökországnak azzal kapcsolatban, hogy a szír menekültekre 

vonatkozóan a közelmúltig fenntartotta a nyitott határok politikáját; elismerését 

fejezi ki, amiért új szabályok léptek életbe a török vízumrendszerben, amelyek már 

kikövezték az utat az illegális határátlépések számának meredek csökkenése előtt; 

hangsúlyozza azonban, hogy sokkal szigorúbb vízumpolitikát kell alkalmazni – 

összhangban az uniós vízumpolitikával – az illegális migráció fő forrásait jelentő 

országokra vonatkozóan a Törökországon keresztül Európába érkező, nemzetközi 

védelemre nem szoruló migránsok beáramlásának megfékezése érdekében;” 

2. rész „hangsúlyozza, hogy Törökországnak minden segítségre szüksége van 

határbiztonságának megszigorításához, és fokoznia kell az embercsempészekkel 

szembeni küzdelmét; felszólítja Törökországot, hogy tanúsítson zéró toleranciát és 

hozzon hatékony intézkedéseket az embercsempészek és a görög szigetekre irányuló 

menekülthullám leállítására, amely súlyos humanitárius, politikai, szociális és 

biztonsági problémákat okoz az Unióban; szorgalmazza a fokozott együttműködést 

Törökország, Bulgária és Görögország között az Égei-tengeren folytatott kutatási és 

mentési műveletek területén, és felszólítja a Frontexet, hogy ajánlja fel támogatását a 

török parti őrségnek, és ossza meg információit; tudomásul veszi, hogy a csempészet 

elleni intézkedések csak akkor lehetnek hatékonyak, ha ezzel egyidejűleg 

biztonságos és legális útvonalakat nyitnak meg a menekültek és menedékkérők 

számára, amelyeken keresztül beléphetnek az Európai Unióba;” 

 
PPE, ENF: 

9. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy az Unió jogállamiság és alapvető értékek melletti 

elkötelezettségének való megfelelés érdekében sürgető szükség van az 

igazságszolgáltatás és az alapvető jogok, illetve a jog érvényesülése, a szabadság és 

biztonság terén végrehajtandó reformokra Törökországban;” 

2. rész „a tagállamok álláspontjának sérelme nélkül felszólítja a Tanácsot és az EU-t, hogy a 

hivatalos nyitó referenciaértékek teljesülését követően javasolják a 23. 

(igazságszolgáltatás és alapvető jogok) és a 24. fejezet (jog érvényesülése, szabadság 

és biztonság) megnyitását, és gondoskodjanak arról, hogy a törökországi 

reformfolyamat az uniós értékek és normák szerint alakuljon;” 

3. rész „felszólítja Törökországot, hogy teljes mértékben egyeztessen az Európa Tanáccsal 

és a Velencei Bizottsággal az igazságügy reformok terén;” 
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Egyéb 

Bodil Valero a következő szóbeli módosítást nyújtotta be a 13. bekezdéshez: 

„13. kéri a Koza İpek Holding és a Feza médiacsoportok függetlenségének helyreállítását és az összes 

kormányzati képviselő eltávolítását az igazgatótanácsokból, valamint a számos elbocsájtott dolgozó 

munkaviszonyának helyreállítását, akik a kormányzati átvétel miatt elégedetlenségüket fejezték ki, 

továbbá esetükben a terrorizmus vádjának visszavonását;” 
 

 

10. 2015. évi jelentés Albániáról 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0440/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-0440/2016  

(AFET bizottság) 

1. bek. 8 ENF  -  

4. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

10. bek. 1 PPE  +  

14. bek. után 2 Verts/ALE  -  

20. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 307, 174, 25 

21. bek. után 3 Verts/ALE  +  

4 Verts/ALE  -  

22. bek. után 5 Verts/ALE  -  

26. bek. 6 Verts/ALE  -  

26. bek. után 7 Verts/ALE ESz + 313, 192, 5 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 

20. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „aggasztónak találja az újságírók között széles körben 

elterjedt öncenzúrát, akiket néha fizikailag akadályoznak abban, hogy bizonyos 

eseményekről tudósítsanak, megtámadják vagy fenyegetik őket munkájuk miatt, 

aggódik továbbá a szerkesztői függetlenségbe való közvetlen beavatkozás eseteit 

miatt; ebben az összefüggésben elítéli, hogy a Balkáni Tényfeltáró Újságírók 

Hálózatát rágalmazás miatt indított eljárással fenyegették a 2015. évi önkormányzati 

választások idején egy polgármestgerjelölt bűnöző múltjára vonatkozó kutatások 

miatt; kéri olyan intézkedések meghozatalát, amelyek erősítik az újságírók szakmai 

és etikai normáit; kéri az audiovizuális médiáról szóló jogszabály fokozott 

alkalmazását; hangsúlyozza a médiában megjelenő kormányzati hirdetések 

átláthatóságának növelését, valamint további erőfeszítéseket szorgalmaz az 

Audiovizuális Médiahatóság és a közszolgálati műsorszolgáltató függetlenségének 

biztosítása érdekében; aggasztják az albán állami rádiós és televíziós 

műsorszogláltató (RTSh) főigazgatójának megválasztására szolgáló eljárások 

módosításai;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
PPE: 

4. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és az üzleti szféra” 

2. rész a fenti szövegrész 
 

 

11. 2015. évi jelentés Bosznia-Hercegovináról 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0441/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-0441/2016  

(AFET bizottság) 

1. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 423, 56, 27 

2. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 406, 67, 30 

3. bek. 3 Verts/ALE  -  

4. bek. 9 ENF  -  

2 ALDE  +  

4 Verts/ALE  -  

7. bek. 10 ENF  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2/NSz + 427, 71, 10 

8. bek. 11 ENF  -  

11. bek. 12 ENF  -  

15. bek. 14 PPE  +  

22. bek. 13 ENF  -  

26. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 271, 201, 27 

31. bek. 5 Verts/ALE  -  

36. bek. után 1 S&D  +  

42. bek. 6 Verts/ALE  -  

42. bek. után 7 Verts/ALE ESz + 258, 216, 10 

45. bek. után 8 Verts/ALE  -  

10. bev. hiv. bek. eredeti szöveg kül. +  

11. bev. hiv. bek. eredeti szöveg kül. +  

12. bev. hiv. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 1., 2. bek. 

S&D: 26. bek. (2. rész) 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 10., 11., 12. fr. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 

26. bek. 

1. rész A szöveg egésze, kivéve: „az államot alkotó mindhárom nép” és „egyéb” 

2. rész a fenti szövegrész 
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EFDD: 

7. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „kéri, hogy a népszavazás ötletével hagyjanak fel, mivel ez 

az ország kohézióját, szuverenitását és integritását veszélyezteti, és valamennyi 

bosznia-hercegovinai állampolgár társadalmi-gazdasági helyzetének javítására és az 

uniós integráció felé tett előrehaladásra irányuló erőfeszítések kockáztatásával jár;” 

2. rész a fenti szövegrész 
 

 

12. A szegénység elleni küzdelem célkitűzésének elérése a növekvő rezsiköltségek 

fényében 

Jelentés: Tamás Meszerics (A8-0040/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 370, 57, 44 

3. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/AN + 367, 71, 31 

2/AN - 219, 243, 8 

4. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 406, 45, 18 

5. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

6. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

7. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3/VE - 194, 254, 2 

8. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 351, 79, 29 

9. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

13. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

15. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

16. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

18. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

19. 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 +  

26. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

32. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

33. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2 +  

34. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 292, 130, 20 

2/NSz + 240, 195, 5 

35. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

36. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 -  

2 +  

3 +  

37. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

40. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

41. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

42. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

43. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

45. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

49. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 342, 80, 13 

2/NSz + 309, 113, 7 

54. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

57. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

60. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

64. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

69. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

71. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 335, 75, 21 

A. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

B. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

H. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 406, 7, 16 

M. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

N. preb. bek. texte original div   

1 +  

2 -  

P. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Q. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 185, 216, 11 

3 +  

4 +  

R. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

T. preb. bek. eredeti szöveg kül. -  

U. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

V. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

W. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

AB. preb. bek. eredeti szöveg kül. -  

AE. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

AF. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

AH. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

AI. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

AJ. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

AL. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

AM. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

AX. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 232, 174, 2 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 310, 73, 26 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE: 49. bek. 

ENF: H. preb., bek.:4., 8., 71. 

Verts/ALE: bek.: 2., 3., 34. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: T., AB., AF. preb, 3. bek. bek.: 34. 35., 42. 

ECR: U., AF., preb.,2. bek. bek., 3., 5., 8., 13., 15., 16., 34., 35., 36., 40., 41. 

ALDE: B., AB., AI., AJ., T., W. preb., 8. bek. bek., 23, 35, 43, 60 

GUE/NGL: 9., 32., 41. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

N. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és mivel mára minden tagállamban kritikus szintet ért el,” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
AX.  preb. 

1. rész „mivel a szegénység nemekkel kapcsolatos, több területre kiterjedő szempontjai 

holisztikus megközelítést tesznek szükségessé a halmozott megkülönböztetés 

leküzdése,” 

2. rész „valamint olyan kérdések megoldása során, mint a lakhatás, az energiaköltségek, a 

közszolgáltatások, a munkahelybiztonság, a bizonytalan foglalkoztatás vagy az 

adópolitikák;” 
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37. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „hangsúlyozza, hogy már most is elveszett nemzedékről 

beszélhetünk;” és „ezért” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
69. bek. 

1. rész „megjegyzi, hogy a nemek közti bérszakadék és nyugdíjszakadék kulcsfontosságú 

tényező a női szegénység szempontjából; megjegyzi, hogy a női szegénységre 

hosszú távon hatást gyakorol a nők kirekesztése a gazdaság hagyományosan férfiak 

által dominált ágazataiból, például a technológiából, a tudományból, a felső 

vezetésből és a döntéshozatalból, valamint a nők felülreprezentáltsága a viszonylag 

alacsonyan fizetett ágazatokban, például a gondozásban, a közszolgáltatásokban, a 

részidős munkában és a rosszul fizetett bizonytalan munkahelyeken;” 

2. rész „aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a szegénység elnőiesedése részben a normák 

nemek között régóta fennálló egyenlőtlenségéből fakad, ami ahhoz vezet, hogy az 

ágazati politikában és a bérmegállapítási megállapodásokban azok az ágazatok – 

például a pénzügyi ágazat – kapnak elsőbbséget, ahol a férfiak vannak túlsúlyban;” 

 
ECR: 

AH. preb. 

1. rész „mivel a lakhatás az európai háztartások legjelentősebb kiadási tételét jelenti;” 

2. rész „mivel a lakhatással összefüggő (földdel, tulajdonjoggal, bérlettel és 

energiafogyasztással kapcsolatos) költségek emelkedése bizonytalanságot idéz elő és 

aggodalmat kelt, és azt jelentős problémának kell tekinteni;” 

 
19. bek. 

1. rész „megismétli a nők és lányok társadalmi szerepvállalása oktatáson – többek között a 

formális és informális oktatáson – keresztül történő növelésének fontosságát, 

valamint az oktatás szerepét a nemi sztereotípiák leküzdésében, a szegénység általi 

megbélyegzés elleni küzdelemben és a nők jövedelmének azáltal történő 

növelésében, hogy bevonják őket olyan ágazatokba, ahol eddig alulreprezentáltak 

voltak, például a tudomány, a technológia, a mérnöki tudományok és a vállalkozások 

területére,” 

2. rész „valamint felhívja a Bizottságot, hogy országspecifikus ajánlásaiba illessze be a nők 

szakképzésével kapcsolatos célkitűzéseket;” 

 
26. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a Bizottságot,” és „adott esetben” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
54. bek. 

1. rész „emlékeztet arra, hogy a bérlők korlátozott hozzáféréssel rendelkeznek az 

energiahatékonysági finanszírozásokhoz, mivel nem ők az ingatlantulajdonosok; 

emlékeztet arra, hogy a bérlőknek kisebb érdeke fűződhet a beruházásokhoz, mivel 

könnyebben és gyakrabban költöznek, mint az ingatlantulajdonosok; üdvözli a 

Bizottságnak az „Energiaszegénység – a válság hatásainak felmérése és az eddigi és 

lehetséges új intézkedések áttekintése a tagállamokban” elnevezésű kísérleti 

projektjét, amely e kérdés megoldására irányul;” 

2. rész „felszólítja a Bizottságot, hogy e kísérleti projekt eredményei alapján dolgozzon ki 

rendelkezéseket a bérlők által végrehajtott energiahatékonysági intézkedések uniós 

finanszírozási lehetőségeinek megnyitása érdekében;” 
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57. bek. 

1. rész „üdvözli, hogy az európai energiapolitikai jogszabályok – azaz az 

energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv és az épületek 

energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU irányelv – elismerik az 

energiahatékonysággal kapcsolatos politika szociális céljait; sajnálatosnak tartja, 

hogy a 2012/27/EU irányelvnek az energiaszegénységgel érintett háztartásokra és a 

szociális lakhatásra vonatkozó rendelkezéseit (7. cikk (7) bekezdés) a tagállamok 

nem használják ki teljes mértékben; felszólítja a Bizottságot, hogy az 

energiahatékonysági csomag felülvizsgálata és hatásvizsgálata keretében értékelje a 

7. cikk (7) bekezdésének, valamint az 5. cikk (7) bekezdésének végrehajtását és 

alkalmazását;” 

2. rész „felszólítja továbbá a Bizottságot, hogy ezen értékelés alapján fontolja meg a 7. 

cikk, főleg annak (7) bekezdésének megerősítését, hogy a tagállamok ösztönzést 

kapjanak arra, hogy energiahatékonysági kötelezettségi rendszereikbe 

belefoglaljanak szociális célokat;” 

 
64. bek. 

1. rész „megjegyzi, hogy az energiahatékonyság növelése, a felújítások és a megújuló 

energia kulcsfontosságúak az energiaszegénység leküzdésében;” 

2. rész „aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a lakásfelújítási politikák gyakran nem 

azokat célozzák meg, akik a legkiszolgáltatottabbak; ragaszkodik ahhoz, hogy a 

lakásfelújítási politikák mindenekelőtt a szegény, gazdaságilag kirekesztett és 

kiszolgáltatott háztartásokat célozzák meg, azokra helyezve a hangsúlyt, akik a 

nemek közötti egyenlőtlenséggel és többszörös megkülönböztetéssel szembesülnek;” 

 
ALDE: 

3. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „tagállami szinten” és „a nemzeti mediánjövedelem 60%-

ának megfelelő szegénységi küszöb feletti” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
9. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „például a fiatalabb nők, az egyszülős családok, a 

fogyatékkal élők és az idősebb nők” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
24. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „valamint biztosítaniuk kellene a szegénységi küszöböt 

meghaladó jövedelmet” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
M. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „továbbá a megszorítások, az emelkedő lakásárak” 

2. rész a fenti szövegrész 
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P. preb. 

1. rész „mivel a megfelelő lakáskörülmények és fűtés hiánya káros az egészségre, az 

oktatásra, valamint a társadalmi és a munkaerő-piaci beilleszkedésre, különösen a 

legkiszolgáltatottabbak esetében; mivel az északi és a déli tagállamokban egyaránt 

szenvednek attól emberek, hogy nem tudják fűteni házukat;” 

2. rész „mivel a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó uniós statisztika (EU-SILC) 

adatai szerint a (lakáshasználati jogcímen felmerülő) lakhatási költségek jelentette 

túlzott terhek egyes tagállamokban magasabbak a magánbérlakásokban élő bérlők 

esetében, ami a lakások alacsony színvonalával és a magas árakkal magyarázható; 

mivel számos család nehézségekbe ütközik az alapvető áruk és szolgáltatások 

költségeinek kifizetése során, ami részben az emelkedő energiaáraknak köszönhető;” 

 
Q. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a magas energiaárak, az agresszív kereskedelmi és 

értékesítési technikák”, „vagy online szolgáltatásokhoz”, „valamint a lakóingatlanok 

minősége és energiateljesítménye” 

2. rész „a magas energiaárak, az agresszív kereskedelmi és értékesítési technikák”, 

3. rész „vagy online szolgáltatásokhoz” 

4. rész „valamint a lakóingatlanok minősége és energiateljesítménye” 

 
V. preb. 

1. rész „mivel az ENSZ megerősítette, hogy a vízhez és a megfelelő higiénés 

körülményekhez való emberi jog mindenkit feljogosít a jó minőségű, biztonságos, 

fizikailag elérhető, megfizethető, elegendő és elfogadható víz személyes és 

háztartási célokra való felhasználására; mivel egy másik ENSZ-ajánlás szerint a 

háztartások bevételének legfeljebb 3 %-át lenne szabad a vízért kifizetni ott, ahol 

fizetni kell érte;” 

2. rész „mivel a vízszolgáltatás privatizációja kedvezőtlen hatással van a szegénységben élő 

vagy a szegénység veszélyének kitett háztartásokra nézve;” 

 
ENF: 

6. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „hogy az Európa 2020 stratégia célja az ebbe a kategóriába 

tartozó emberek számának legalább 20 millióval történő csökkentése” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
16. bek. 

1. rész „emlékeztet az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak az energiaszegénység 

megelőzését és leküzdését célzó összehangolt európai fellépésről szóló véleményére, 

és tudomásul veszi az EGSZB ajánlását a szegénység európai 

megfigyelőközpontjának – főleg az energiaszegénységre összpontosító – 

létrehozására, »amely integrálná valamennyi érintett felet és hozzájárulna az 

energiaszegénység európai mutatóinak (az Eurostattal együttműködésben történő) 

kidolgozásához, a helyzetfelméréshez, a legjobb gyakorlatok meghatározásához, 

végül pedig a problémák jobb megelőzésére és kezelésére, valamint az e területre 

vonatkozó európai szolidaritás megalapozására irányuló ajánlások 

megfogalmazásához«;”  

 

2. rész „hangsúlyozza, hogy az energiaszegénység tekintetében mutatókat kell kidolgozni és 

adatokat kell gyűjteni a háztartások fogyasztásáról és a rezsiköltségekről, hogy 

megbízható információkhoz lehessen jutni, és lehetővé váljon a bizonyítékokon 

alapuló politikai döntéshozatal és a hatékony ellenőrzés;” 
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18. bek. 

1. rész „felszólítja a Tanácsot és a tagállamokat, hogy az egyre nagyobb szegénységgel 

összefüggésben fokozzák erőfeszítéseiket a szegénység vagy – a határozottan nemi 

dimenzióval bíró – társadalmi kirekesztés kockázatának kitett emberek 

megsegítésére,” 

2. rész „például egy tanácsi ajánlás formájában, hogy el lehessen érni az Európa 2020 

stratégiában lefektetett szegénységcsökkentési célokat;” 

 
32. bek. 

1. rész „üdvözli a Bizottság referencia-költségvetésre irányuló munkáját, ez ugyanis a 

helyes irányba tett lépés, tekintettel arra, hogy a szegény háztartások bevételének és 

kiadásainak kiegyensúlyozottabb, adatokon alapuló megközelítéssel történő kezelése 

továbbra is kihívást jelent; rámutat, hogy a rezsiköltségeket is tükröző referencia-

költségvetéseket lehetne használni a juttatások megállapításához és azok 

megfelelőségének ellenőrzéséhez; úgy véli, hogy egy ilyen eszköz jelentős értékkel 

bír az uniós társadalmi kohézió újjáélesztése, az egyenlőtlenség csökkentése, 

valamint az Európa 2020 stratégia szegénységgel és társadalmi kirekesztéssel 

kapcsolatos céljainak elérése szempontjából;” 

2. rész „hangsúlyozza, hogy a szegény háztartások háztartási kiadásainak csökkentése 

pozitívan fogja befolyásolni az érintett háztartásokat, csakúgy, mint a gazdaságot ‒ 

főleg a helyi gazdaságot ‒ és a szociális kohéziót;” 

 
33. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
34. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy az energiaszegénységnek jelenleg még nincs uniós szintű 

meghatározása, és ezért különösen nehéz pontosan megállapítani a szegénység ezen 

aspektusának súlyosságát, okát és következményeit az Unióban;” 

2. rész „felszólítja a Bizottságot, hogy az illetékesekkel együtt dolgozza ki az 

energiaszegénység közös fogalommeghatározását, valamint határozza meg a 

háztartások kiszolgáltatottságához hozzájáruló tényezőket;” 

 
49. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
A. preb. 

1. rész „mivel az Unióban 2008 és 2013 között a szegénység vagy a társadalmi 

kirekesztődés kockázatának kitett személyek száma 117 millióról 122,6 millióra 

nőtt; mivel 2013-ban az Unió lakosságának 16,7 %-a a szociális juttatásokat 

figyelembe véve is szegénységben, 9,6 %-uk súlyos anyagi nélkülözésben élt, a 

háztartások 10,7 %-a pedig rendkívül alacsony munkaintenzitásúnak volt 

tekinthető;” 

2. rész „mivel ez a fejlemény ellentétes az Uniónak az Európa 2020 stratégiában 

meghatározott stratégiai célkitűzésével, mely szerint 2020-ig legalább 20 millióval 

kell csökkenteni a szegénységben és társadalmi kirekesztésben vagy ennek 

kockázatával élő emberek számát;” 

 
R. preb. 

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

2. rész a fenti szövegrész 
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AE. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „mivel az európai szemeszter megállapította, hogy a 

lakhatási költségek túlságosan nagy terhet jelentenek, ami egy fokozott odafigyelést 

igénylő társadalmi tendencia;” és „az Uniónak és” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
AI. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „(azaz a kelet-európai és a földközi-tengeri országokban)” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
AL. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „alapvető” és „az Európa 2020 stratégia szegénység 

csökkentésére irányuló célkitűzésének megvalósításában” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
AM. preb. 

1. rész A szöveg egésze, kivéve: „»A juttatásokhoz való hozzáférés: az igénybe nem vett 

juttatások arányának csökkentése« című Eurofound-jelentés egyértelműen rávilágít 

arra a problémára, hogy a társadalombiztosítási juttatások”  

2. rész a fenti szövegrész 

 
GUE/NGL: 

22. bek. 

1. rész A szöveg egésze, kivéve: „az európai szemeszter keretében” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
ECR, ALDE: 

7. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „egész életre szóló, a szegénységi küszöb feletti 

minimumjövedelmet” 

2. rész „minimumjövedelmet” 

3. rész „egész életre szóló, a szegénységi küszöb feletti” 

 
PPE, ALDE: 

36. bek. 

1. rész „felkéri a Bizottságot, hogy terjesszen elő közleményt az európai 

energiaszegénységről, a tagállamok e tekintetben történő támogatására irányuló 

cselekvési terv kíséretében;” 

2. rész „felszólítja a Bizottságot, hogy ezzel összefüggésben végezzen hatásvizsgálatot és 

nyújtson tájékoztatást az energiaszegénység elleni küzdelem bevált tagállami 

gyakorlatairól;” 

3. rész „hangsúlyozza, hogy az energiát Európa minden polgára számára megfizethetővé 

kell tenni;” 
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ECR, ENF: 

45. bek. 

1. rész „emlékeztet arra, hogy ha egyes politikák és uniós pénzeszközök segítségével a 

megújuló energiaforrásokra és a költséghatékonyságra irányuló beruházások révén 

megcélozzák a szegény háztartások energiaköltségeinek csökkentését, annak 

középtávon többszörös pozitív hatása lehet: javíthatja az érintettek életkörülményeit 

és egészségi állapotát, csökkentheti a háztartási költségeket, és így enyhítheti a 

szegény családokra nehezedő költségeket, növelheti a helyi beruházások számát, a 

helyi munkahelyteremtést,” kivéve „és uniós pénzeszközök” 

2. rész „és uniós pénzeszközök” 

3. rész „valamint hozzájárulhat az Európa 2020 stratégia célkitűzéseihez;” 
 

 

13. A magánszektor és a fejlesztés 

Jelentés: Nirj Deva (A8-0043/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

4. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

11. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

17. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

21. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

23. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

25. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

32. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 345, 23, 19 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2/NSz + 195, 168, 20 

36. bek. bek. eredeti szöveg div   

1 +  

2 +  

37. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

3/ESz + 284, 76, 19 

4 +  

5 +  

41. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

55. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

56. bek. bek. eredeti szöveg kül. + 196, 162, 19 

57. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

N. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

U. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/VE + 191, 184, 4 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 266, 56, 39 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR:                    32. bek. 

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 4. bek. 

Verts/ALE: 23., 36., 56. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

17. bek. 

1. rész elismeri emellett az összes ország, és különösen a fejlődő országok ahhoz való jogát, 

hogy ideiglenes tőkekorlátozásokat vezessenek be a magánszféra rövid távú és 

ingadozó pénzmozgásai miatt bekövetkező pénzügyi válsághelyzetek megelőzése 

érdekében;” 

2. rész „kéri, hogy az összes kereskedelmi és beruházási megállapodásból kerüljenek ki az e 

jogot korlátozó rendelkezések, a WTO keretében is;” 

 
25. bek. 

1. rész „emlékeztet arra, hogy a vámtarifarendszerek a szegények érdekeit szolgáló 

magánszektorbeli fejlődésre és munkahelyteremtésre szabott szabályozási környezet 

nélkülözhetetlen elemeit képezik;” 

2. rész „aggodalommal jegyzi meg azonban, hogy a gazdasági partnerségi megállapodások 

a behozatali vámok csökkentését írják elő az AKCS-országok számos gazdasági 

ágazatában, miközben az uniós importra kivetett vámok teljes körű eltörlése a 

vámbevételek jelentős mértékű – egyes esetekben a költségvetési bevételek akár 15–

20%-át kitevő – csökkenéséhez vezetne; nyomatékosan kéri az EU-t, hogy 

kereskedelempolitikáját a politikák fejlesztési célú koherenciájának elvével 

összhangban alakítsa ki;” 

 
55. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a civil társadalmi szervezetek részére nyújtott közvetlen 

támogatásokkal járjanak együtt” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
PPE: 

36. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „tájékoztatáson alapuló, szabad, előzetes egyetértésükkel 

együtt” 

2. rész a fenti szövegrész 
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Verts/ALE: 

21. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a magánkezdeményezéseknek kedvező környezet 

létrehozásával, a vállalkozásokat támogató mechanizmusok biztosításával 

korszerűsítsék szabályozási kereteiket, ezzel egy időben” és „felhívja a 

partnerkormányokat, hogy vezessenek be hatályvesztésre vonatkozó rendelkezést, 

amellyel a felesleges intézkedések érvényteleníthetők; megjegyzi, hogy a 

jogalkotással kapcsolatban hatásvizsgálatokat kell végezni, amelyek a kedvezőtlen 

munkahelyteremtés és a környezetvédelmi előírásokat érintő veszélyek felmérésére 

irányulnak;” 

2. rész „a magánkezdeményezéseknek kedvező környezet létrehozásával, a vállalkozásokat 

támogató mechanizmusok biztosításával korszerűsítsék szabályozási kereteiket, 

ezzel egy időben” 

3. rész „felhívja a partnerkormányokat, hogy vezessenek be hatályvesztésre vonatkozó 

rendelkezést, amellyel a felesleges intézkedések érvényteleníthetők; megjegyzi, 

hogy a jogalkotással kapcsolatban hatásvizsgálatokat kell végezni, amelyek a 

kedvezőtlen munkahelyteremtés és a környezetvédelmi előírásokat érintő veszélyek 

felmérésére irányulnak;” 

 
41. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a köz- és magánszféra közötti partnerségeket” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
57. bek. 

1. rész „határozottabb elkötelezettségre hív fel a Bizottság részéről, amikor arról van szó, 

hogy a magánszektorral való nagyobb mértékű és pozitívabb kapcsolat előmozdítása 

érdekében be kell vetnie politikai tekintélyét a partnerkormányoknál és a helyi 

hatóságoknál, és párbeszédet kell folytatnia velük; kiemeli, hogy az országstratégiai 

dokumentumok, a nemzeti indikatív programok és a költségvetési támogatás 

lehetnek a leghasznosabb eszközök a partnerországokban az üzleti környezet 

reformjának elindításához és a hazai iparosodás előmozdításához;” 

2. rész „javasolja, hogy az EU támogassa az UNCTAD fenntartható fejlesztési célokba való 

beruházásra irányuló cselekvési tervét; felhívja a figyelmet arra, hogy a köz- és 

magánszféra közötti partnerségek kialakítása, strukturálása és végrehajtása továbbra 

is kihívásokat rejtő és összetett vállalkozás, és sikerük az őket körülvevő támogató 

környezeten is múlik;” 

 
U. preb. 

1. rész „mivel a fejlődő országokban a PPP-k eddig főleg az energetikai, az infrastrukturális 

és a távközlési ágazatban koncentrálódtak,” 

2. rész „miközben a potenciáljuk még jórészt kihasználatlan az olyan ágazatokban, mint a 

mezőgazdaság, az oktatás, a környezetbarát technológiák, a kutatás és innováció, az 

egészségügy és a tulajdonjogok;” 

 
ECR, PPE: 

N. preb. 

1. rész A szöveg egésze, az alábbi szövegrész kivételével: „az uniós tagállamok” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
11. bek. 

1. rész A szöveg egésze, kivéve: „kötelező és nyilvánosan elérhető” 

2. rész a fenti szövegrész 
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32. bek. 

1. rész A szöveg egésze, kivéve: „kötelező” és „szabályok bevezetését” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
37. bek. 

1. rész „kiemeli azt is, hogy a mezőgazdaságon belüli köz-és magánszféra közötti 

partnerségek kockázatokat rejtenek magukban, ideértve a földfoglalást, amelyet meg 

kell előzni; rámutat annak fontosságára, hogy a támogatás a kistermelőkre, és 

különösen a nőkre összpontosuljon; felhívja a Bizottságot, hogy valamennyi, uniós 

pénzek bevonásával megvalósuló, mezőgazdaságon belüli köz-és magánszféra 

közötti partnerséghez kapcsoljon átfogó intézkedéseket a kisbirtokos 

gazdálkodóknak, az állattartóknak és egyéb kiszolgáltatott földhasználóknak a 

földhöz vagy vízhez való hozzáférésük esetleges elvesztésével szembeni védelmére; 

hangsúlyozza, hogy a biztosítékoknak ki kell terjedniük a szociális és környezeti 

kockázatértékelésre,” 

2. rész „az érintett közösségek legitim képviselőivel való kötelező konzultációra” és 

„tájékoztatáson alapuló, szabad, előzetes egyetértésüket” 

3. rész „az adott projekt elindításának előfeltételéül szabva” és „szükség szerinti jogi 

támogatásának biztosítására” és „javasolja a G8-ak „Új Szövetség” projektjeinek az 

átfogó afrikai mezőgazdasági fejlesztési program (CAADP) keretében indított 

kezdeményezésekkel való felváltását; hangsúlyozza, hogy” 

4. rész „a pénzügyi és szociális kompenzációknak kötelező erejű kötelezettségvállalásoknak 

kell lenniük, és” 

5. rész „az alternatív fejlesztési terveket minden esetben figyelembe kell venni;” 

 


