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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 krími tatárok 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0582/2016, B8-0585/2016, B8-0586/2016, B8-0589/2016, 

B8-0590/2016, B8-0592/2016, B8-0588/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B8-0582/2016  

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

4. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 307, 232, 27 

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

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B8-0582/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0585/2016  EFDD  ↓  

B8-0586/2016  ECR  ↓  

B8-0588/2016  S&D  ↓  

B8-0589/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0590/2016  PPE  ↓  

B8-0592/2016  ALDE  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 4. bek. (2. rész) 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 10. bev. hiv. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D, GUE/NGL: 

4. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „felhív annak megfontolására, hogy az uniós szankciók által 

megcélzott személyek listáját a medzslisz betiltásával kapcsolatban terjesszék ki;” 

2. rész a fenti szövegrész 
 

Egyéb 

Marijana Petir visszavonta aláírását az RC-B8-0582/2016 sz. közös állásfoglalási indítványról. 
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2. Gambia 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, 
B8-0600/2016, B8-0602/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B8-0591/2016  

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

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 539, 27, 43 

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B8-0591/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0593/2016  ECR  ↓  

B8-0595/2016  S&D  ↓  

B8-0598/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0600/2016  PPE  ↓  

B8-0602/2016  ALDE  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: zárószavazás 
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3. Dzsibuti 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, 

B8-0601/2016, B8-0603/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B8-0594/2016  

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

3. bek. 3 PPE ESz + 330, 268, 20 

5. bek. 4 PPE  +  

8. bek. után 1 EFDD NSz - 122, 321, 184 

14. bek. 5 PPE  +  

17. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

18. bek. 2 EFDD  -  

C. preb. 6 PPE ESz + 293, 285, 52 

I. preb. 7 PPE ESz + 298, 288, 52 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B8-0594/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0596/2016  ECR  ↓  

B8-0597/2016  S&D  ↓  

B8-0599/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0601/2016  PPE  ↓  

B8-0603/2016  ALDE  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 1. mód. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 17. bek. 
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4. Kötelező automatikus információcsere az adózás területén * 

Jelentés: Dariusz Rosati (A8-0157/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Az illetékes bizottság 

módosításai – 

tömbszavazás 

1-2 

6-10 

12 

14-17 

19-20 

26-34 

bizottság  +  

Az illetékes bizottság 

módosításai – külön 

szavazás 

3 bizottság kül. +  

4 bizottság rész.   

1 +  

2 +  

11 bizottság rész.   

1 +  

2 +  

13 bizottság kül/ESz + 348, 273, 22 

18 bizottság rész.   

1 +  

2 -  

21 bizottság kül/ESz + 360, 277, 8 

23 bizottság kül/ESz + 342, 297, 3 

24 bizottság kül/ESz + 297, 296, 52 

8aa. cikk, 2. bek. 41 EFDD NSz - 270, 361, 14 

22 bizottság  +  

8aa. cikk, 3. bek. után 42 EFDD NSz - 306, 330, 8 

8aa. cikk, 4. bek. után 25 bizottság rész.   

1 -  

2 ↓  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

37 PPE  +  

Melléklet, III. 

melléklet, I. szakasz, 

4. bek. 

36 több mint 40 

képviselő 

 -  

47 GUE/NGL NSz - 273, 364, 11 

2. preb. után 43 GUE/NGL NSz - 284, 332, 27 

44 GUE/NGL NSz - 307, 332, 6 

4. preb. 5 bizottság rész.   

1 +  

2 +  

45 GUE/NGL  ↓  

7. preb. 35 több mint 40 

képviselő 

ESz - 285, 360, 3 

11. preb. 38 EFDD ESz - 267, 374, 9 

12. preb. 39 EFDD NSz - 309, 320, 16 

16. preb. 40 EFDD  -  

18. preb. után 46 GUE/NGL NSz - 286, 335, 29 

szavazás: a Bizottság javaslata  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 567, 30, 53 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 39., 41. és 42. mód. 

GUE/NGL: 43., 44., 46. és 47. mód. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 21., 23. és 24. mód. 

S&D: 3. és 13. mód. 

Verts/ALE: 13. mód. 
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

18. mód. 

1. rész „a 8. cikk (1) bekezdése, a 8a. cikk és a 8.aa cikk alkalmazásában előre 

meghatározott információk előzetes megkeresés nélküli, rendszeres, előre 

meghatározott időközönként történő közlése egy másik tagállammal és a 

Bizottsággal;” „a 8. cikk (1) bekezdésének alkalmazásában rendelkezésre álló 

információkon az információt közlő tagállam adónyilvántartásában található, az 

adott tagállam információgyűjtésre és -feldolgozásra szolgáló eljárásaival 

összhangban visszakereshető információkat kell érteni;” 

2. rész „E dokumentumokat harmadik országok számára is elérhetővé kell tenni. A 

jelentések harmadik országokkal történő megosztása az OECD illetékes hatóságok 

közötti többoldalú megállapodása keretében már megkezdődött, és garantálni kell, 

hogy a harmadik országok minden tagállamtól megkapják a szükséges 

információkat.” 

 
Verts/ALE 

5. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az Unió versenyképességének rontása nélkül” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
S&D: 

11. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „továbbá gondoskodni kell az előírások vállalkozások 

adminisztratív költségeit növelő megkettőzésének elkerüléséről.” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
EFDD: 

25. mód. 

1. rész „A polgárok számára az átláthatóság fokozása érdekében a Bizottság az 

országonkénti jelentések központosított nyilvántartásában szereplő információk 

alapján közzéteszi az országonkénti jelentéseket.” 

2. rész „Ennek során a Bizottság betartja a 23a. cikk titoktartásra vonatkozó 

rendelkezéseit.” 

 
Verts/ALE, EFDD: 

4. mód. 

1. rész „A tagállami adóhatóságoknak a multinacionális vállalatcsoportok struktúrájára, 

transzferárazással kapcsolatos politikájára, adóügyi egyezségeire, adójóváírásaira és 

az Unióban és azon kívül zajló belső ügyleteire vonatkozóan átfogó és lényegi 

információkra van szükségük. Ezek az információk lehetővé teszik majd az 

adóhatóságok számára, hogy a jogi szabályozás megváltoztatásával vagy megfelelő 

kockázatértékelésekkel és adóellenőrzésekkel fellépjenek a káros adózási 

gyakorlatokkal szemben, valamint felismerjék, ha egyes vállalkozások olyan 

gyakorlatokat alkalmaznak, amelyek révén jelentős összegű bevételt csoportosítanak 

át mesterségesen adózási szempontból előnyösebb környezetbe. A vonatkozó 

versenyszabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében a Bizottságnak is hozzá 

kell férnie a tagállami adóhatóságok között átadott információkhoz.” 

2. rész „A Bizottságnak az információkat bizalmasan kell kezelnie, és minden megfelelő 

intézkedést meg kell tennie ezen információk védelme érdekében.” 
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5. A halászati és akvakultúra-termékeknek a vendéglátásban és a 

kiskereskedelemben való nyomonkövethetősége 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0581/2016 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-0581/2016  

(PECH bizottság) 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

 +  

 

 

 

6. Kína piacgazdasági státusza 

Állásfoglalási indítványok: B8-0604/2016, B8-0605/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-
0612/2016, B8-0610/2016, B8-0611/2016, B8-0607/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-0604/2016  

(EFDD) 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz - 55, 551, 36 

Állásfoglalási indítvány B8-0605/2016  

(ENF) 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz - 58, 563, 20 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B8-0607/2016  

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

2. bek. 2 GUE/NGL NSz - 107, 527, 16 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2. bek. után 6 ENF NSz - 79, 549, 16 

3. bek. után 3 GUE/NGL  -  

4. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

5. bek. után 4 GUE/NGL  -  

6. bek. 5 GUE/NGL NSz - 90, 541, 22 

7 EFDD NSz - 152, 313, 180 

B. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

J. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

K. preb. után 1 GUE/NGL rész.   

1 -  

2 ↓  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 546, 28, 77 

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B8-0607/2016  ALDE  ↓  

B8-0608/2016  PPE  ↓  

B8-0609/2016  S&D  ↓  

B8-0610/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0611/2016  ECR  ↓  

B8-0612/2016  Verts/ALE  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 2. és 5. mód. 

EFDD: zárószavazás (B8-0604/2016), 7. mód. 

ENF: zárószavazás (B8-0605/2016), 2., 6. és 7. mód., zárószavazás 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 4. bek., J. preb. 

ENF: B. preb. 
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 

1. mód. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
2. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 
 

Egyéb 

Antonio Tajani és Massimiliano Salini (PPE képviselőcsoport) szintén aláírták a B8-0608/2016 sz. 

állásfoglalási indítványt.  

Stelios Kouloglou és Kostas Chrysogonos (GUE/NGL képviselőcsoport) visszavonták aláírásukat a 

közös állásfoglalásra irányuló RC-B8-0607/2016. számú indítvány 1. módosításáról. 
 

 

7. A 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrend nyomon követése és jelenlegi 

állása, valamint a fenntartható fejlesztési célok 

Állásfoglalási indítvány: B8-0583/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-0583/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, EFDD) 

6. bek. 4 Verts/ALE ESz + 344, 282, 24 

8. bek. után 3 Verts/ALE  -  

13. bek. után 1 GUE/NGL NSz - 127, 448, 71 

E. preb. után 2 Verts/ALE  -  

H. preb. bek. eredeti szöveg kül. -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 1. mód. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: H. preb. 
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Egyéb 

Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena, Monika 

Flašíková Beňová, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod és Norbert Neuser (S&D képviselőcsoport) 

szintén aláírták a B8-0583/2016 sz. állásfoglalási indítványt. 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas és 

Eleonora Evi (EFDD képviselőcsoport) szintén aláírták a B8-0583/2016 sz. állásfoglalási indítványt. 

Jan Zahradil (ECR képviselőcsoport) szintén aláírta az B8-0583/2016 sz. állásfoglalási indítványt. 

Joachim Zeller (PPE képviselőcsoport) szintén aláírta az B8-0583/2016 sz. állásfoglalási indítványt. 

Az EFDD képviselőcsoport visszavonta B8-0587/2016 sz. állásfoglalási indítványát. 
 

 

8. Bizonyos élelmiszerek származási országának vagy eredete helyének kötelező 

feltüntetése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0545/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-0545/2016  

(ENVI bizottság) 

2. bek. 3 PPE NSz + 182, 446, 24 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

3. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ESz + 435, 212, 4 

2 -  

4. bek. 4 PPE NSz - 184, 436, 33 

4. bek. után 6 PPE  -  

5. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

6. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

7. bek. 1 GUE/NGL NSz - 207, 426, 16 

7. bek. után 5 PPE rész.   

1 -  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2 ↓  

9 PPE ESz + 343, 293, 8 

8. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

11. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

12. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

14. bek. 7 PPE  -  

15. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 342, 302, 3 

3/ESz - 319, 325, 2 

15. bek. után 10 PPE  -  

16. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

17. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

18. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

18. bek. után 8 PPE NSz - 165, 465, 22 

19. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

20. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

21. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

23.bek. bek. eredeti szöveg NSz + 613, 16, 22 

24. bek. 20 Verts/ALE  -  

bek. eredeti szöveg kül. -  

25. bek. 2 GUE/NGL  -  

bek. eredeti szöveg kül/ESz + 395, 244, 13 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

26. bek. 21 Verts/ALE  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1/ESz + 384, 260, 6 

2 +  

27. bek. 16 PPE NSz - 165, 466, 21 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

29. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 365, 203, 81 

30. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

31. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

35. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

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

F. preb. után 17 Verts/ALE  -  

18 Verts/ALE  -  

19 Verts/ALE ESz - 177, 465, 9 

G. preb. után 13 PPE ESz - 290, 336, 20 

H. preb. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 423, 225, 3 

H. preb. után 11 PPE  -  

I. preb. 14 PPE  -  

J. preb. 15 PPE  -  

K. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

K. preb. után 12 PPE  -  

L. preb. bek. eredeti szöveg kül. -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 422, 159, 68 
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Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 8. mód., zárószavazás 

GUE/NGL: 1., 3., 4. és 16. mód., 23. és 29. bek. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE: 16., 18., 27., 2. és 19. bek. 

ECR: 17., 24., 26. és 30. bek. 

PPE: 3., 5., 8., 11., 12., 15., 17., 20., 21., 24., 25., 29., 30., 31.és 35. bek., 7. bev. hiv.,  H., 

K. és L. preb. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE: 

2. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy 2013. évi Eurobarométer felmérés szerint az uniós fogyasztók 

84%-a szükségesnek tartja a tej származási helyének feltüntetését, akár tejként, akár 

tejtermékek összetevőjeként kerül forgalomba; megjegyzi, hogy ez azon számos 

tényező egyike, amely befolyásolhatja a fogyasztói magatartást;” 

2. rész „úgy véli ezért, hogy a tej származási helye címkén való feltüntetésének előírása 

alapvető fontosságú az átláthatóság és a nyomonkövethetőség biztosításához, és 

ezáltal az európai fogyasztók megnyugtatásához, akik kérik, hogy azt tüntessék fel;” 

 
3. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az élelmiszerekkel való visszaélés megakadályozására” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
15. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „– sok szakemberhez hasonlóan – ” és „hogy ezek a 

szakemberek nem gondolják úgy, hogy ez akadályozza őket tevékenységeik 

végzésében,” 

2. rész „– sok szakemberhez hasonlóan – ”  

3. rész „hogy ezek a szakemberek nem gondolják úgy, hogy ez akadályozza őket 

tevékenységeik végzésében,” 

 
19. bek. 

1. rész „emlékeztet, hogy az önkéntes címkézési rendszerek – azokban a tagállamokban, 

ahol megfelelően valósították meg őket – sikeresek voltak mind a fogyasztók 

tájékoztatása, mind a termelők szempontjából,” 

2. rész „akik úgy találták, hogy azok a termelési költségekre kis, vagy nem jelentős hatással 

voltak, ami azt bizonyítja, hogy valószínűleg túlzott mértékűek az üzleti aggályok;” 

 
PPE: 

6. bek. 

1. rész „nagyra értékeli a tej és a tejtermékekben összetevőként használt tej kötelező 

eredetjelölésének a felmérésben szereplő költség-haszon elemzését,” 

2. rész „azonban úgy véli, hogy a Bizottság következtetései nem veszik kellőképpen 

figyelembe az ilyen termékek származási országa feltüntetésének pozitív 

aspektusait, például a fogyasztók jobb tájékoztatása vonatkozásában; megjegyzi, 

hogy a fogyasztók félrevezetve érezhetik magukat, amennyiben a kötelező 

eredetmegjelölésre vonatkozó információk nem állnak rendelkezésre, és az 

élelmiszereken más megjelöléseket, például nemzeti zászlókat alkalmaznak;” 
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26. bek. 

1. rész „sürgeti a Bizottságot, hogy az élelmiszerlánc átláthatóbbá tétele és az európai 

fogyasztók jobb tájékoztatása érdekében nyújtson be olyan jogalkotási javaslatokat, 

amelyek kötelezővé teszik a feldolgozott élelmiszerekben megtalálható hús 

származási helyének feltüntetését, tekintettel a lóhúsbotrányra és más 

élelmiszerekkel kapcsolatos visszaélésekre;” 

2. rész „rámutat továbbá arra, hogy a kötelező címkézési követelményeknek figyelembe 

kell venniük az arányosság elvét, valamint az élelmiszer-ipari vállalkozókra és a 

végrehajtó hatóságokra háruló adminisztratív terheket;” 

 
27. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve „kötelező” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
ENF: 

5. mód. 

1. rész „megjegyzi, hogy a Bizottság tejről és egyéb hústermékekről szóló jelentését kísérő 

felmérés szerint a kötelező eredetmegjelölés hatására az egységes piac ismét nemzeti 

piacokká esne szét,” 

2. rész „ami negatív hatással lenne a határmenti régiókban működő tejüzemekre;” 
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9. A szülői szabadságról szóló keretmegállapodás 

Jelentés: Maria Arena (A8-0076/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

3. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 344, 247, 42 

4. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

6. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

7. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 411, 212, 21 

9. bek. 4 GUE/NGL  -  

11. bek. 5 GUE/NGL  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 491, 119, 32 

2/NSz + 334, 289, 16 

14. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 557, 46, 42 

18. bek. 6 GUE/NGL NSz - 68, 536, 34 

20. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

21. bek. 7 GUE/NGL  -  

22. bek. bek. eredeti szöveg rész.  szóban módosítva 

1 +  

2/ESz - 225, 241, 169 



P8_PV-PROV(2016)05-12(VOT)_HU.doc 17 PE 582.707 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

24. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

26. bek. 8 GUE/NGL NSz - 55, 573, 12 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

27. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 596, 17, 27 

2/NSz + 334, 262, 38 

31. bek. 9 GUE/NGL  -  

33. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz - 277, 341, 22 

C. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

D. preb. 1 GUE/NGL NSz - 112, 505, 24 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

E. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 581, 32, 26 

H. preb. 2 GUE/NGL  -  

J. preb. 3 GUE/NGL  -  

R. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2/NSz + 540, 74, 26 

S. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 358, 193, 85 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 491, 101, 38 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 1., 6. és 8. mód., E. és S. preb. 

ECR 3. és 7. bek. 

S&D: 11. és 27. bek. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 33. bek., S. preb. 

S&D: 3., 7. és 20. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

6. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „azonos nemű” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
11. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „úgy véli, hogy a szociális partnerek által elfogadott 

rendszernek elő kell mozdítania azon megoldást, melynek során a szabadság jelentős 

része át nem ruházható marad;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
22. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „kéri a szociális partnereket, hogy a végrehajtási jelentés 

tervezete alapján ismerjék el, hogy a szülői szabadságról szóló irányelv kudarcot 

vallott a munka és a családi élet közötti egyensúlyra, a nők munkaerő-piaci 

részvételére, a demográfiai kihívásokra és a férfiak családi feladatokban – többek 

között a gyermekek és más eltartottak gondozásában – való részvételére vonatkozó 

célok elérése tekintetében, és e kudarc ellentétes a nemek közötti egyenlőséggel 

kapcsolatban rögzített uniós elvek kelés értékekkel;” és „ezért” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
26. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy a tagállamokon belüli (szülési, apasági vagy szülői szabadság) 

szabadságok rendszerének jobb összehangolása, koherenciája és hozzáférhetősége 

növeli az igénybevételi arányt és az általános hatékonyságot;” 

2. rész „rámutat arra, hogy ebben a tekintetben egy legalább kéthetes apasági szabadságról 

szóló európai irányelv elengedhetetlen;” 

 
27. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „meg kell hosszabbítani azt az időtartamot, melynek során a 

két szülő élhet a szülői szabadsághoz való jogával; felszólítja a Bizottságot és a 

szociális partnereket, hogy terjesszék ki a gyermekek életkorára vonatkozó azon 

határt, ameddig igénybe vehető a szülői szabadság, figyelembe véve azt is,” 

2. rész a fenti szövegrész 
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GUE/NGL: 

4. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „annak biztosítása érdekében, hogy az általa kínált 

rugalmassággal ne éljenek vissza;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
14. bek. 

1. rész „megjegyzi, hogy a szülői szabadság igénybevétele után a munkába való visszatérés 

bonyolult és stresszes lehet mind a szülő, mind a gyermek számára; felhívja a 

tagállamokat, hogy fogadjanak el olyan családpolitikákat, amelyek elősegítik a 

munkába való zökkenőmentes és fokozatos visszatérést és a munka és a magánélet 

közötti optimális egyensúlyt,” 

2. rész „ugyanakkor figyelmet fordít a távmunka, az otthonról végzett munka és az 

intelligens munka támogatására, oly módon, hogy az ilyen intézkedések ne 

jelentsenek többletterhet a foglalkoztatottak számára;” 

 
24. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
33. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „szükség esetén az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek 

megvalósítása érdekében a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszterének 

folyamatába vezessen be a nemek munkahelyi egyenlőségére vonatkozó 

célkitűzéseket,” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
C. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az Európa 2020 stratégiában szereplő 75%-os 

foglalkoztatási ráta elérésében és” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
D. preb. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
R. preb. 

1. rész „mivel az anyasági, apasági és szülői szabadság férfiak és nők általi igénybevétele 

közötti mennyiségi különbség nyilvánvalóvá teszi a nemi alapú hátrányos 

megkülönböztetés fennállását a gyermekgondozás és a nők munkaerőpiaci részvétele 

tekintetében;” 

2. rész „mivel számos tagállamban nem hoztak kielégítő eredményt azok az intézkedések, 

melyek arra kívánták ösztönözni a férfiakat, hogy egyenlő mértékben vegyék ki a 

részüket a családi feladatokból;” 
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Egyéb 

Maria Arena a következő szóbeli módosítást nyújtotta be a 22. bekezdéshez: 

„22. kéri a szociális partnereket, hogy a Bizottság 2015. februárjában közzétett jelentése alapján 

foglalkozzanak a szülői szabadságról szóló irányelv a munka és szabadidő egyensúlyára, a nők 

munkaerőpiaci részvételére, a demográfiai kihívásokra és a férfiak családi feladatok, többek között a 

gyermekek és más eltartottak ellátásában való részesedésére vonatkozó – célkitűzéseinek teljes 

megvalósítása terén fennálló hiányosságokkal;  úgy véli, hogy hatékonyabb intézkedésekre van 

szükség a családi feladatok férfiak és nők közötti kiegyensúlyozottabb megosztásának ösztönzése 

érdekében;” 
 

 

10. Az emberkereskedelem megelőzése és az az ellen folytatott küzdelem 

Jelentés: Catherine Bearder (A8-0144/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

13. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

15. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

19. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 319, 213, 72 

20. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

24. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

26. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

27. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

33. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 557, 36, 21 

2/NSz + 550, 41, 17 

3/NSz - 191, 408, 10 

4/NSz + 456, 127, 16 

34. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

39. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

47. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

48. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 553, 28, 12 

2/NSz + 480, 62, 44 

3/NSz + 335, 177, 67 

50. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 319, 129, 101 

51. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

53. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

55. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2 +  

58. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

60. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

61. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

63. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3/ESz - 195, 333, 16 

4 +  

5 +  

6 +  

64. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

70. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

71. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

72. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

72. bek. után 2 GUE/NGL ESz + 281, 257, 3 

73. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

74. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

75. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 431, 104, 3 

78. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 421, 65, 43 

85. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

88. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 253, 255, 1 

96. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

E. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

M. preb. után 1 ALDE  +  

N. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

R. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2 +  

V. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3/ESz + 253, 240, 20 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 391, 43, 53 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 33., 75. és 78. bek. 

GUE/NGL: 48. bek. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 70., 71., 72. és 96. bek. 

PPE: 15., 39., 50., 53., 70., 71. és 72. bek. 

ALDE: 19. bek., N. preb. 

S&D: E. preb. 

Verts/ALE: 50. bek., N. preb. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

20. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „(például humanitárius vízumot)” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
73. bek. 

1. rész „megállapítja, hogy a rendezetlen tartózkodási státusz nem zárja ki azt, hogy az 

illető emberkereskedelem áldozata,” 

2. rész „és az ilyen áldozatokat ezért ugyanazok a jogok illetik meg, mint másokat; felhívja 

a tagállamokat, hogy ne mossák egybe a migráció és az emberkereskedelem 

kérdését, és hangsúlyozza a segítségnyújtásnak az irányelvben megállapított 

feltételnélküliségét;” 

 
PPE: 

24. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „ideértve a letelepedés és a munkaerőpiachoz való 

hozzáférés jogát is abban a tagállamban, ahová az áldozat emberkereskedelem útján 

került; hangsúlyozza, hogy e rendelkezések végrehajtása nem függhet attól, hogy az 

áldozatok benyújtanak-e panaszt vagy együttműködnek-e a bűnügyi nyomozásban;” 

2. rész a fenti szövegrész 
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34. bek. 

1. rész „a 2011/36/EU irányelv 8. cikkének hatékonyabb végrehajtására és nyomon 

követésére szólít fel annak érdekében, hogy az emberkereskedelem áldozatai ellen 

ne indítsanak eljárást és velük szembeni ne hozzanak szankciókat és ítéletet, és 

hangsúlyozza, hogy ez kiterjed a prostitúciós tevékenységet folytató személyekkel 

szembeni szankciók és ítélethozatal mellőzésére” 

2. rész „és a tranzitországokba és célországokba történő szabálytalan belépés vagy 

tartózkodás miatti büntetés elhagyására;” 

 
51. bek. 

1. rész „felszólítja a tagállamokat az irányelv 18. cikke (4) bekezdésének maradéktalan 

alkalmazására, valamint arra, hogy dolgozzanak ki egyedi stratégiákat a szexuális 

kizsákmányolás céljából elkövetett emberkereskedelem iránti kereslet 

csökkentésére, például a kilépést segítő programokat és a prostituáltként dolgozók 

lehetőségeinek bővítésére és jogainak védelmére szolgáló rendszereket, valamint az 

emberkereskedelem áldozatai által nyújtott szexuális szolgáltatások iránti kereslet 

visszaszorítását célzó kampányokat, megjegyezve ugyanakkor, hogy a prostitúció 

szabályozása tagállami hatáskörbe tartozik; felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja 

tovább a szexuális szolgáltatásokra irányuló kereslet és az emberkereskedelem 

közötti kapcsolatokat;” 

2. rész „úgy véli, hogy a kereslet csökkentése olyan jogi szabályozáson keresztül 

valósítható meg, amely a büntetőjogi terhet az emberkereskedelem áldozatai által 

nyújtott szexuális szolgáltatások vásárlóira hárítja azok értékesítői helyett;” 

 
55. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „kifejezetten férfiakat célzó” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
61. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
85. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és LMBTI-személyek” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
88. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az emberkereskedelem áldozatainak tartózkodására 

vonatkozó szabályok megreformálása révén” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
R. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „ideértve a letelepedés és a munkaerőpiachoz való 

hozzáférés jogát is abban a tagállamban, ahová az áldozat emberkereskedelem útján 

került;” 

2. rész a fenti szövegrész 
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ENF: 

13. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy a menedékjogot kérelmező személyek, a menekültek és a migránsok 

különösen ki vannak szolgáltatva az emberkereskedelem kockázatának, és hogy 

különös figyelmet kell fordítani a nőkkel, a gyermekekkel és más sérülékeny 

csoportok tagjaival folytatott emberkereskedelemre; felhívja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy tárják fel az Európába érkező menekültek számának növekedése 

és az emberkereskedelem közötti összefüggéseket; felszólítja a tagállamokat, hogy 

növeljék az együttműködést – ideértve a hotspotokat – a potenciális áldozatok 

azonosítására, és hogy használjanak fel minden eszközt az emberkereskedők és 

embercsempészek hálózatainak felszámolására, ideértve az adatgyűjtés fejlesztését 

és a meglévő védelmi szabványoknak való megfelelés biztosítását; emlékeztet az 

uniós ügynökségeknek és hálózatoknak az Unió határain az áldozatok korai 

azonosításában és az emberkereskedelem elleni küzdelemben betöltött szerepére, és 

ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy fokozni kell az együttműködést az 

Europol, az Eurojust, a nemzeti hatóságok és harmadik országok között, valamint az 

ECRIS használata révén; felhív a bel- és igazságügyi ügynökségek rendelkezésére 

álló erőforrások megerősítésére a nemek közötti egyenlőség területén képzett 

ügynökségi tisztviselők kinevezésének lehetővé tétele érdekében különösen azokban 

a tagállamokban, amelyeknek vegyes migrációs hullámokkal kell szembenézniük;” 

kivéve :„a menedékjogot kérelmező személyek, a menekültek és a migránsok 

különösen ki vannak szolgáltatva az emberkereskedelem kockázatának,” és „a 

nemek közötti egyenlőség területén képzett” és „vegyes” 

2. rész a fenti szövegrész 

3. rész „hangsúlyozza, hogy a migrációs stratégiában felvázolt, uniós fogadóállomásokon 

alapuló új megközelítés nem korlátozódhat az ügyhátralék gyors feldolgozására és 

megszüntetésére, hanem a potenciális áldozatok hatékony átirányítására szolgáló 

arányos, emberkereskedelem elleni összetevőt is tartalmaznia kell.” 

 
58. bek. 

1. rész „emlékeztet arra, hogy az Europol szerint 2015-ben mintegy 10 000, kísérő nélküli 

kiskorú tűnt el az Unióba való megérkezését követően, és hogy ezek a gyermekek 

emberkereskedelem áldozataivá válhattak, kitéve mindenfajta kizsákmányolásnak és 

visszaélésnek;” 

2. rész „felhívja a tagállamokat, hogy teljes körűen hajtsák végre a menekültügyi 

jogszabálycsomagot, és érkezésükkor vegyék nyilvántartásba a gyermekeket a 

gyermekvédelmi rendszerekbe való felvételük biztosítása érdekében;” 

3. rész „felhívja a tagállamokat az információ-megosztás bővítésére, hogy jobb védelmet 

nyújtsanak a migráns gyermekeknek Európában;” kivéve: „migránsok” 

4. rész „migránsok” 

 
GUE/NGL: 

27. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
47. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 
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S&D: 

15. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „akik igyekeznek kihasználni kétségbeesésüket” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
26. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „ugyanakkor tudomásul veszi, hogy valaminek a tudomását 

nagyon nehéz a bíróság előtt bizonyítani” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
60. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
ECR, PPE: 

33. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy az emberkereskedelem áldozatainak arra való ösztönzése 

érdekében, hogy ezeket a bűncselekményeket jelentsék a hatóságoknak és ezáltal 

könnyebbé váljon az áldozatok korai azonosítása, a törvények módosítása szükséges, 

hogy ezáltal a törvény elismerje az emberkereskedelem áldozatainak jogait; 

angsúlyozza, hogy az emberkereskedelem áldozatainak jogot kell biztosítani az 

ellátás” és „vonatkozásában,” 

2. rész „és a védelem" 

3. rész „abban az esetben is, ha a büntetőeljárás kimenetele nem sikeres;” 

4. rész „hangsúlyozza, hogy nagyobb hatáskört kell biztosítani a szociális munkások, az 

egészségügyi dolgozók és a bevándorlási szolgálatok számára annak 

megállapításához, hogy mi minősül emberkereskedelemnek, és hogy a törvénynek 

kit kell támogatnia és védenie;” 

 
63. bek. 

1. rész „megállapítja, hogy az emberkereskedelem áldozatainak speciális szolgáltatásokra 

van szükségük,” 

2. rész „köztük biztonságos rövid és hosszú távú elhelyezéshez, tanúvédelmi 

programokhoz, egészségügyi szolgáltatásokhoz és tanácsadáshoz, fordítási és 

tolmácsolási szolgáltatásokhoz, jogorvoslathoz, kárpótláshoz,” 

3. rész „utazási segítséghez,”  

4. rész „oktatáshoz és képzéshez” 

5. rész „így tartózkodás szerinti országukban beszélt nyelv oktatásához –, szakképzéshez, 

munkaközvetítéshez, (újra)integrálási, családjogi közvetítési és áttelepítési 

segítségnyújtáshoz való hozzáférésre,” 

6. rész: „valamint hogy ezeket a szolgáltatásokat az egyes eseteknek megfelelően egyénre 

kell szabni, különös tekintettel a nemi dimenzióra;” 

 
64. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy az emberkereskedelem nemi dimenziójából következően a 

tagállamok kötelesek az emberkereskedelmet a nők és lányok elleni erőszak egyik 

formájaként kezelni; kiemeli, hogy nagyobb figyelmet kell fordítani a 

kizsákmányolást mozgató erőkre és a járulékos hosszú távú érzelmi és pszichológiai 

ártalmakra; kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki európai stratégiát a nemi alapú 

erőszak felszámolására,” 

2. rész „és ez foglaljon magában egy olyan, a nők elleni erőszakkal kapcsolatos jogalkotási 

javaslatot, amely az emberkereskedelemmel is foglalkozik;” 
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74. bek. 

1. rész „felhívja a tagállamokat, hogy hatékonyan biztosítsák az áldozatok jogait, valamint 

kéri a 2011/36/EU irányelv végrehajtásának a 2012/29/EU irányelvben 

meghatározott rendelkezések fényében való elemzését;” 

2. rész „felhívja a tagállamokat, hogy nyújtsanak ingyenes jogi segítségnyújtást – ideértve a 

jogsegélyt és a jogi képviseletet, a pszichológiai és orvosi támogatást, a 

segítségnyújtáshoz és az egészségügyi ellátáshoz való jogokról való tájékoztatást, 

beleértve a szexuális kizsákmányolás áldozatainak az abortuszhoz való jogát is – 

mindenkinek, aki saját állítása alapján vagy kellő számú azonosítási feltétel 

teljesülése alapján emberkereskedelem áldozatának tekinthető, hogy segítsenek 

nekik a jogaik gyakorlásában és a kártérítéshez és/vagy jogorvoslathoz való 

hozzáférésben; hangsúlyozza, hogy az emberkereskedelem áldozataként való 

önmeghatározás soha nem lehet az áldozatok jogokhoz és szolgáltatásokhoz való 

hozzáférésének egyetlen feltétele;” kivéve „ingyenes” és „beleértve a szexuális 

kizsákmányolás áldozatainak az abortuszhoz való jogát is” 

3. rész „ingyenes” 

4. rész „beleértve a szexuális kizsákmányolás áldozatainak az abortuszhoz való jogát is” 

 
PPE, Verts/ALE: 

48. bek. 

1. rész: „tudomásul veszi a tagállamok közötti egyetértés hiányát arról, hogy mi számít 

kizsákmányolás iránti keresletnek,” 

2. rész: „és felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a skandináv modell alapján 

javasoljanak az ügyfél büntethetőségére vonatkozó iránymutatásokat, miközben 

felhívják a figyelmet az emberkereskedelem minden formájára, így különösen a 

szexuális kizsákmányolásra, és láthatóvá teszik a kizsákmányolás egyéb formáit, így 

a házi kényszerszolgaságot;” kivéve: „a skandináv modell alapján javasoljanak az 

ügyfél büntethetőségére vonatkozó iránymutatásokat,” 

3. rész: „a skandináv modell alapján javasoljanak az ügyfél büntethetőségére vonatkozó 

iránymutatásokat,” 

 
ENF, S&D: 

V. preb. 

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „ha”, „az EU és a tagállamok”, „annak megelőzése 

érdekében, hogy a bűnözői csoportok és az egyéni bűnözők kihasználhassák a 

legkedvezőbb igazságszolgáltatási fórum kiválasztása („forum shopping”) 

lehetőségét,”, „a menedékjogot kérelmező személyekre, a menekültekre és más” és 

„a kísérő nélküli kiskorúakra” 

2. rész: „ha”, „az EU és a tagállamok”, „a menedékjogot kérelmező személyekre, a 

menekültekre és más” és „a kísérő nélküli kiskorúakra” 

3. rész: „annak megelőzése érdekében, hogy a bűnözői csoportok és az egyéni bűnözők 

kihasználhassák a legkedvezőbb igazságszolgáltatási fórum kiválasztása („forum 

shopping”) lehetőségét,” 

 


