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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. Kohéziós politika és az intelligens szakosodást célzó kutatási és innovációs 

stratégiák (RIS3) 

Jelentés: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 570, 54, 15 

 

 

2. Európai területi együttműködés – bevált gyakorlatok és innovatív 

intézkedések 

Jelentés: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 523, 76, 38 

 

 

3. A gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálata 

Időközi jelentés: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 618, 26, 7 

 

 

4. Ujhelyi István mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem 

Jelentés: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás  +  
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5. Rosario Crocetta kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartására irányuló 

kérelem 

Jelentés: Heidi Hautala (A8-0230/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás  +  

 

 

6. Szotiriosz Zarianopulosz mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem 

Jelentés: Gilles Lebreton (A8-0233/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás  +  

 

 

7. Megállapodás az EU és Kína között Horvátország csatlakozásával 

kapcsolatban *** 

Ajánlás: Iuliu Winkler (A8-0231/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: egyetértés NSz + 590, 41, 35 

 

 

 

8. Megállapodás az EU és Uruguay közötti Horvátország csatlakozásával 

kapcsolatban *** 

Ajánlás: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: egyetértés NSz + 587, 38, 37 
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9. A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Lazaros Stavrou Lazarou 

Jelentés: Igor Šoltes (A8-0258/2016) (titkos szavazás (az eljárási szabályzat 182. cikkének (1) 
bekezdése)) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: Lazaros Stavrou 

Lazarou kinevezése 

 + 520, 48, 120 

 

 

 

10. A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – João Figueiredo 

Jelentés: Igor Šoltes  (A8-0259/2016) (titkos szavazás (az eljárási szabályzat 182. cikkének (1) 

bekezdése)) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: João Figueiredo 

kinevezése 

 + 537, 38, 94 

 

 

 

11. A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Leo Brincat 

Jelentés: Igor Šoltes  (A8-0257/2016) (titkos szavazás (az eljárási szabályzat 182. cikkének (1) 
bekezdése)) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: Leo Brincat kinevezése  - 229, 381, 58 

 

 

 

12. A harmadik országokkal folytatott külkereskedelemre vonatkozó statisztikák 

(felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök) ***II 

Ajánlás második olvasatra Bernd Lange (A8-0240/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Jóváhagyás szavazás nélkül 
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13. A földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó európai statisztikák ***I 

Jelentés: Barbara Kappel (A8-0184/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

a szöveg egésze - 1. 

sz. tömb 

7 bizottság ESz + 403, 116, 78 

2. sz. tömb 1-6 bizottság  ↓  

2. cikk, 1. bek., 3. pont 

után 

8 Verts/ALE  -  

2. cikk, 1. bek. után 10 Verts/ALE  -  

II. melléklet 9 Verts/ALE  -  

szavazás: a Bizottság javaslata  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 375, 161, 60 

 

 

 

14. Útban az energiapiac újratervezése felé 

Jelentés: Werner Langen (A8-0214/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

4. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

6. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

22. bek. után 1 több mint 76 

képviselő 

NSz - 274, 384, 42 

23. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

24. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

30. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

31. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

44. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

48. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

49. bek. 2 több mint 76 

képviselő 

NSz - 185, 495, 22 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 519, 163, 16 

3 +  

51. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3/NSz + 360, 297, 47 

53. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

54. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

55. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

57. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

58. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 541, 143, 7 

60. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

66. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

69. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

70. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

71. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

72. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

73. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

G. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 454, 188, 61 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 58. bek. 

Verts/ALE: 1., 2. mód., 49. bek. (2. rész), 51. bek. (3. rész) 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 4., 6., 24., 69., 71., 72., 73. bek. 

Verts/ALE: 23. bek. 

EFDD: G. preb., 31., 53., 57., 58., 60., 73. bek. 
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 

53. bek. 

1. rész „óva int az ellátásra irányuló és az éghajlat-politikai célkitűzések összemosásától;” 

2. rész „az ETS következetes erősítését és a piaci szerkezet átalakítását tekintve nagyobb 

rugalmasságot kér annak érdekében, hogy a jövőben a szén-dioxid és a 

tüzelőanyagok ára a megújuló energiaforrások kiépítését fokozottabban 

támogathassa;” 

 
ENF: 

55. bek. 

1. rész „kéri, hogy a szubszidiaritás elvére tekintettel a tagállamok – a regionális szinttől 

kezdve – összehangoltan járjanak el a megújuló energiaforrások további kiépítésével 

összefüggésben az energiapiacok gazdaságosságának növelése érdekében, az 

összeurópai célok megvalósítása és a hálózatok stabilitásának erősítése céljából; úgy 

véli, hogy a tagállamok nem hozhatnak egyoldalúan – regionális vagy uniós szinten 

folytatott szélesebb körű eszmecsere és együttműködés nélkül – olyan döntést, 

amely a szomszédos országokra nézve jelentős hatással jár; emlékeztet arra, hogy a 

megújuló energiaforrások többnyire erőteljesen kötődnek az adott helyhez;” 

2. rész „felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy egyre inkább konvergáló európai 

keretrendszert a megújuló energiaforrások támogatására vonatkozóan;” 

 
70. bek. 

1. rész „tudomásul veszi az európai energiapiac hatékony, pártatlan és folyamatos 

felügyeletének jelentőségét, amely kulcsfontosságú eszközt jelent egy olyan valódi 

belső energiapiac biztosításához, amelyet a szabad verseny, a megfelelő árjelzések és 

az ellátás biztonsága jellemeznek;” 

2. rész „hangsúlyozza az ACER ezzel kapcsolatos jelentőségét, és kíváncsian várja, hogy a 

Bizottság milyen álláspontot alakít ki az ACER határokon átnyúló kérdésekkel 

kapcsolatos új és megerősített hatásköreiről;” 

 
Verts/ALE: 

48. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „technológiasemlegesnek kell lenniük, valamint” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
EFDD: 

24. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „tisztán nemzeti és nem piaci alapú” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
30. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy elő kell mozdítani az energiatároló rendszerek bevezetését, 

valamint hogy” és „egyenlő versenyfeltételeket kell teremteni, hogy az 

energiatárolás versenyezni tudjon az egyéb rugalmas megoldásokkal;” 

2. rész „az energiapiac technológiasemleges kialakítása révén” 

 
44. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a nagyhatékonyságú, modern gázüzemű erőművek” 

2. rész a fenti szövegrész 
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54. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „hangsúlyozza, hogy az üzemeltető által bejelentett 

ütemtervtől való eltérés esetén megfelelő értékben kiegyenlítő energiaárat kell 

kivetni;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
66. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
Verts/ALE, EFDD: 

49. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „lehetővé téve az érett megújulóenergia-technológiák 

támogatásának fokozatos megszüntetését” és „és a kibocsátásáthelyezés 

kockázatának kitett energiaintenzív ágazatokra gyakorolt hatást a minimálisra 

korlátozzák” 

2. rész „lehetővé téve az érett megújulóenergia-technológiák támogatásának fokozatos 

megszüntetését” 

3. rész „és a kibocsátásáthelyezés kockázatának kitett energiaintenzív ágazatokra gyakorolt 

hatást a minimálisra korlátozzák” 

 
S&D, Verts/ALE, EFDD: 

51. bek. 

1. rész „rámutat arra, hogy a tagállamoknak a 2020-ra vonatkozó kereten belül a piaci 

helyzettől függetlenül az energiafelhasználásra irányuló, a megújuló energiaforrások 

arányára vonatkozó konkrét, mennyiségi célokat kell megvalósítaniuk, ezért 

hangsúlyozza a megújuló energiaforrások versenyre és költséghatékonyságra 

összpontosító politikákkal való támogatásának fontosságát, elismerve ugyanakkor, 

hogy a megújuló energiaforrások tekintetében meglévő számos különféle 

technológia eltérő érettségi szakaszban van és különböző jellemzőkkel bír, így 

esetükben nem lehet egységes megközelítést alkalmazni;” 

2. rész „ezzel összefüggésben felhívja a figyelmet az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer 

(ETS) fontos szerepére,” 

3. rész „és úgy véli, hogy a beruházások támogatása a betáplálási előjognál és a rögzített 

áraknál összeegyeztethetőbb a piaccal;” 
 

15. Az EU hőtechnikai stratégiája 

Jelentés: Adam Gierek (A8-0232/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

9. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

23. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 615, 62, 19 

24. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

27. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

28. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

31. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 582, 114, 7 

39. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

41. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

45. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 614, 72, 17 

47. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

48. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 391, 285, 27 

51. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 534, 124, 42 

52. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

55. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

56. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2 +  

69. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

92. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

98. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

K. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

T. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

V. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 550, 66, 87 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 23. bek. 

EFDD: 31., 45., 51. bek. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: K. preb., 9., 24., 47., 51., 69. bek.  

PPE: 55., 98. bek. 

EFDD: T. preb., 27., 69. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 

V. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és mivel a földgázt és a cseppfolyósított földgázt széles 

körben használják e kereslet kielégítésére, és alkalmazásukat rendkívül hatékony 

energiatárolás révén optimalizálni lehetne;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
39. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „rámutat arra, hogy a hőt két vagy több energiaforrásból 

előállító hibrid fűtési rendszerek elősegíthetik a megújuló energiaforrások fűtésen 

belüli szerepének növekedését, különösen azon meglévő épületek esetében, 

amelyekbe e rendszerek kevés átalakítással beépíthetők;” 

2. rész a fenti szövegrész 
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41. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „például a mélytengeri bányákból származó hőét,” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
PPE: 

48. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „helyi szinten (például távfűtési rendszerekkel) vagy 

mikroszinten (például geotermikus és napenergia-rendszerekkel)” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
52. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „hogy világos célokat határozzanak meg a szerves 

újrafeldolgozást illetően annak érdekében,” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
92. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
ENF: 

56. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy a tagállamoknak sürgősen lépéseket kell tenniük a szilárd fosszilis 

tüzelőanyagok és szerves hulladékok égetésére használt, alacsony hőmérsékletű 

tüzelőberendezések fokozatos leállítása érdekében, ezek ugyanis az égési folyamat 

során számos káros anyagot bocsátanak a légkörbe;” 

2. rész „úgy véli, hogy a sűrűn beépített városokban ahol csak lehet, a tagállamoknak 

ösztönözniük kell az idős és alacsony hatásfokú fatüzelésű kályhák fokozatos 

felszámolását, és meg kell könnyíteniük azok korszerű, hatékony, környezetbarát és 

egészséges alternatívákkal való felváltását, a fatüzelésből fakadó lehetséges 

egészségügyi kockázatok és az e téren leginkább bevált gyakorlatok megismertetését 

célzó figyelemfelkeltő kezdeményezésekkel párhuzamosan;” 

 
EFDD: 

28. bek. 

1. rész „és a távfűtés” 

2. rész a fenti szövegrész 
 

16. A kkv-k versenyképességének javítása 

Jelentés: Rosa D'Amato (A8-0162/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

NSz + 618, 15, 59 
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17. Az Alpok-régióra vonatkozó uniós stratégia 

Jelentés: Mercedes Bresso (A8-0226/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

7. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 564, 114, 26 

18. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 521, 155, 27 

31. bek. bek. eredeti szöveg  + szóban módosítva 

36. bek. után 1 több mint 76 

képviselő 

NSz - 143, 548, 13 

2 több mint 76 

képviselő 

NSz - 146, 519, 36 

3 több mint 76 

képviselő 

NSz - 190, 504, 6 

43. bek. után 4 több mint 76 

képviselő 

NSz - 189, 489, 27 

47. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 521, 78, 107 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 1., 2., 3., 4. mód. 

EFDD: 7. bek., 18. bek. (2. rész), 20. bek., 1., 2., 3., 4. mód. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 

47. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „mindenekelőtt pedig” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
EFDD: 

18. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „ezzel kapcsolatosan felhívja a részt vevő országokat, hogy 

dolgozzanak ki ösztönzőket a köz- és magánszféra közötti partnerségek 

fejlesztésére;” 

2. rész a fenti szövegrész 
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Egyéb 

Mercedes Besso a következő szóbeli módosítást nyújtotta be a 31. bekezdéshez: 

„31. támogatja az idegenforgalmi kínálat változatosabbá tételét a regionális adottságokhoz 

alkalmazkodó és az olyan regionális forrásokat kihasználó kínálatok fejlesztésével, mint például az 

idegenforgalmi témaparkok és tematikus útvonalak, az étel- és borturizmus, a kulturális, illetve a 

gyógy-, oktatási célú és sportturizmus, az idegenforgalmi szezon meghosszabbítása érdekében, 

egyúttal enyhítve az infrastruktúrára nehezedő nyomást, az idegenforgalmi ciklusban az egész éves 

foglalkoztatás megvalósításával, és támogatva a falusi turizmust, melynek célja, hogy a forgatagtól 

távol eső szállodák falusi és természetvédelmi tevékenységei odavonzzák a látogatókat, valamint 

megerősítsék az idegenforgalmi célpontok versenyképességét és fenntarthatóságát; támogatja az 

éghajlatváltozáshoz és a környezetvédelemhez jobban alkalmazkodó új idegenforgalmi tevékenységek 

előmozdítását; hangsúlyozza a hegyimentő szogálatok támogatásának és koordinációjuk 

továbbfejlesztésének szükségességét;” 
 

 

18. Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért: következmények a fejlesztés és a 

humanitárius segítségnyújtás szempontjából 

Jelentés: Ignazio Corrao (A8-0221/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

3. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

4. bek. bek. eredeti szöveg  + szóban módosítva 

5. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 -  

7. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

11. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

12. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

13. bek. bek. eredeti szöveg  + szóban módosítva 

14. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

15. bek. bek. eredeti szöveg  + szóban módosítva 

17. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

3 -  

20. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

24. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3/ESz + 421, 244, 33 

26. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

32. bek. bek. eredeti szöveg rész.  szóban módosítva 

1 +  

2 -  

33. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2 +  

3 -  

35. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 511, 129, 61 

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 4., 7. bek. 

Verts/ALE: 26. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

32. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „fő célként pedig azt kell kitűzniük, hogy kivizsgálják és 

megoldják a származási országokban kialakult szegénység valódi okait, amelyek 

között találhatjuk a humán és természeti erőforrások multinacionális vállalatok általi 

kifosztását és kizsákmányolását, a földszerzést, az uniós tagállamok által az 

autokratikus és korrupt kormányoknak nyújtott támogatást, a fegyverkereskedelmet 

és a külső adósság törlesztésének káros következményeit;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
GUE/NGL: 

20. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „közvetlenül” és „de a fejlesztési célokat is követő 

békefenntartó műveletek sincsenek kifejezetten kizárva” emlékeztet továbbá arra, 

hogy az EUMSZ 209. és 212. cikke nem zárja ki kimondottan a biztonsági 

ágazatban végrehajtott kapacitásépítés finanszírozását;” 

2. rész „közvetlenül” 

3. rész „de a fejlesztési célokat is követő békefenntartó műveletek sincsenek kifejezetten 

kizárva emlékeztet továbbá arra, hogy az EUMSZ 209. és 212. cikke nem zárja ki 

kimondottan a biztonsági ágazatban végrehajtott kapacitásépítés finanszírozását;” 

 
Verts/ALE: 

2. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „úgy véli, hogy egy ilyen alapnak hozzáadott értéket kell 

képviselnie a meglévő pénzügyi forrásokhoz képest;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
3. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „elismeri a nagyszámú nemzeti hozzájárulás uniós szinten 

történő összevonásának hozzáadott értékét a külső finanszírozási eszközökből és az 

Európai Fejlesztési Alapból (EFA) származó jelentős hozzájárulásokon túlmenően;” 

2. rész a fenti szövegrész 
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11. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „emlékeztet arra, hogy a szükséghelyzeti alap 

finanszírozását az ODA kritériumai alapján kell végrehajtani és értékelni, és az e 

követelmények kívül eső összes költséget a szükségalapban összevont különböző 

forrásokból kell finanszírozni;” „hangsúlyozza e tekintetben annak fontosságát, hogy 

egyesítsék a számos különböző forrásból és adományozóktól származó forrásokat, és 

emlékeztet arra, hogy a szükségalap létrehozásának egyik legfontosabb oka, hogy 

ennyire különféle és sokrétű célokat kell szolgálnia;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
12. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy az Afrika számára létrehozott szükséghelyzeti alap 

finanszírozása szolgáló Európai Fejlesztési Alap (EFA) felhasználása hatást 

gyakorolhat a szükséghelyzeti alapból nem támogatott kedvezményezett afrikai 

országokra is, különösen a legkevésbé fejlett országokra (LDC-országok);” 

2. rész „figyelmeztet arra a veszélyre, hogy a támogatás átcsoportosítása a legszegényebb 

országok kárára történhet, amelyek pedig híján vannak egyéb finanszírozási 

forrásoknak;” 

 
14. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy az Afrikát segítő Uniós Szükséghelyzeti Alapnak hozzá kell járulnia 

a fejlesztéshez a migráció tranzit- és származási országaiban, megerősítve és javítva 

a helyi állami (szociális, egészségügyi, oktatási, élelmiszerellátási, kulturális) 

szolgáltatásokat, a politikai szerepvállalást és a kormányzást, különösen 

közösségalapú projektek révén; úgy véli, hogy az alapnak hozzá kell járulnia a 

foglalkoztatás fejlesztéséhez a helyi ágazatokban, tiszteletben tartva az emberi 

jogokat és a környezetvédelmi előírásokat; úgy véli ezzel összefüggésben, hogy a 

helyi kormányzati hatóságokat mindenben partnerként kell kezelni, mivel csakis ők 

biztosíthatják maradéktalanul a hatékonyságot és a megfelelő kormányzást (a 

támogatások hatékony felhasználására vonatkozó elvekkel összhangban), továbbá a 

helyi szinten nyújtott állami szolgáltatások ellátásában is rájuk kell bízni a 

főszerepet; úgy véli, hogy a civil társadalomnak, a nem kormányzati szervezeteknek, 

a nemzetközi szervezeteknek és a diaszpóra-közösségeknek kiegészítő, ugyanakkor 

kulcsfontosságú szerepet kell játszaniuk a migráció kiváltó okainak kezelése, 

valamint a helyi szolgáltatások javítása tekintetében;” 

2. rész „nyílt és részvételen alapuló konzultációs folyamatokat szorgalmaz a projektek 

meghatározása előtt, amelyek alapvetően hozzájárulnak a fejlesztési szükségletek 

értékeléséhez;” 

 

 
17. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „különösen az oktatás, a szakképzés, az egészségügy és 

táplálkozás, az élelmezésbiztonság, a vízellátás és a higiénia terén, ugyanis e 

területek mindegyike kulcsfontossággal bír a befogadó készség fokozása, a helyi 

lakosság, különösen a fiatalok érvényesülése és jólétének növelése” és „ugyanakkor 

jobb és méltányosabb, fenntartható szolgáltatásokat képes biztosítani a lakosság 

széles rétegei számára;” 

2. rész „különösen az oktatás, a szakképzés, az egészségügy és táplálkozás, az 

élelmezésbiztonság, a vízellátás és a higiénia terén, ugyanis e területek mindegyike 

kulcsfontossággal bír a befogadó készség fokozása, a helyi lakosság, különösen a 

fiatalok érvényesülése és jólétének növelése” 

3. rész „ugyanakkor jobb és méltányosabb, fenntartható szolgáltatásokat képes biztosítani a 

lakosság széles rétegei számára;” 
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GUE/NGL, Verts/ALE: 

33. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „különös tekintettel a visszatérési és visszafogadási 

megállapodások hatékony végrehajtására,” és „az alap átláthatóságának fokozására, 

és hangsúlyozza, hogy a finanszírozásban részesített projektek és programok 

átvilágítása és értékelése alapvető” 

2. rész „különös tekintettel a visszatérési és visszafogadási megállapodások hatékony 

végrehajtására,” 

3. rész „az alap átláthatóságának fokozására, és hangsúlyozza, hogy a finanszírozásban 

részesített projektek és programok átvilágítása és értékelése alapvető” 

 
35. bek. 

1. rész „megjegyzi, hogy az Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért elnevezésű alapot az 

afrikai és európai állam- és kormányfők migrációs ügyekről megrendezett vallettai 

csúcsértekezletét követően hozták létre; felhívja a Bizottságot, hogy biztosítson a 

Parlament számára áttekintést a csúcsértekezletet követő konkrét intézkedésekről, 

többek között a fejlesztés, a csempészek elleni küzdelem, valamint a visszatérési, 

visszafogadási és újrabeilleszkedési megállapodások aláírása terén;” 

2. rész „felhívja a Tanácsot, hogy biztosítsa a Bizottság számára a szükséges 

felhatalmazásokat annak érdekében, hogy ilyen megállapodásokat köthessen az Alap 

által érintett országokkal.” 

 
PPE, ECR, Verts/ALE: 

5. bek. 

1. rész „sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az alapok a költségvetési hatóság megkerülését 

eredményezik, ami aláássa a költségvetés egységességét; megjegyzi, hogy ezen eseti 

eszköz létrehozása annak elismerését jelenti, hogy a 2014–2020-as időszakra 

vonatkozó többéves pénzügyi keret alulméretezett; rámutat, hogy az Unió 

költségvetésének 85 %-a a tagállamok hozzájárulásaiból tevődik össze; úgy véli, 

hogy a szükséghelyzeti alap létrehozása valójában a jelenlegi többéves pénzügyi 

keret felső határainak felülvizsgálatát jelenti azáltal, hogy növeli a tagállamok 

hozzájárulásait;” 

2. rész „hangsúlyozza ezért, hogy az uniós költségvetésen kívüli finanszírozási eszközök 

létrehozásának a továbbiakban is kivételes intézkedésnek kell maradnia, mivel ez a 

költségvetési hatóság megkerülését eredményezi, és aláássa a költségvetés 

egységességét; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy annak ellenére, hogy jelentős 

források származnak az uniós költségvetésből, az Európai Parlament nem 

rendelkezik képviselettel a stratégiai testületben; felszólít arra, hogy a költségvetési 

hatóságot kérjék fel, hogy vegyen részt az alap stratégiai testületében;” kivéve: 

„mivel ez a költségvetési hatóság megkerülését eredményezi” 

3. rész „mivel ez a költségvetési hatóság megkerülését eredményezi” 
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PPE, ECR: 

24. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a szexuális és reproduktív egészségre és jogokra,” 

2. rész „a szexuális és reproduktív egészségre“ 

3. rész „és jogokra” 

 

Egyéb 

Ignazio Corrao a következő szóbeli módosításokat nyújtotta be: 

4. bek. 

„4. hangsúlyozza az önkéntes hozzájárulások bizonytalanságát, és sürgeti a tagállamokat, hogy 

teljesítsék vállalásaikat, és rövid időn belül az uniós hozzájáruláshoz hasonló összegeket nyújtsanak 

ők is annak érdekében, hogy teljes mértékben ki lehessen használni az alapban rejlő lehetőségeket, és 

ne csak a stratégiai testületbeli szavazati jog megszerzéséhez szükséges minimális összegeket 

biztosítsák;” 

 

13. bek. 

„13. mély sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy bár a legkevésbé fejlett országok számára nyújtott hivatalos 

fejlesztési támogatás (ODA) továbbra is jelentős, ennek ellenére az ezen országoknak juttatott 

fejlesztési támogatás már eleve alacsony szintje 2013-ban és 2014-ben egyaránt tovább csökkent, és 

hogy a számukra nyújtott támogatás aránya az elmúlt tíz év viszonylatában most a legalacsonyabb; 

felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy gondoskodjanak arról, hogy a jelenlegi válság 

költségeinek fedezése kapcsán nem vonnak el támogatást a legszegényebb országoktól;” 

 

15. bek. 

„15. emlékeztet arra, hogy a regionális és helyi hatóságok, valamint a civil társadalmi és a nem 

kormányzati szervezetek az eredményes fejlesztési politikában természetes partnerek, és hogy a 

nemzeti hatóságokkal és a helyi közösségekkel folytatott állandó párbeszéd alapvető szereppel bír a 

közös stratégiák és prioritások meghatározásában és abban, hogy az alap felhasználása során a 

bizonyítékokon alapuló szemlélet érvényesüljön, különösen azokban az államokban, ahol 

nyilvánvalóan nincsenek elégséges garanciák a felelősségteljes kormányzásra és az átláthatóságra; 

felhív a szubszidiaritás és felelősségvállalás elvének tiszteletben tartására e cselekvési területen is; 

hangsúlyozza, hogy a helyi önkormányzati testületeket, a helyi civil társadalmat, valamint a nem 

kormányzati és a nemzetközi szervezeteket szorosan be kell vonni a szükséghelyzeti alap tervezési, 

végrehajtási és értékelési szakaszába; felhívja a Bizottságot, hogy tisztázza és formalizálja az ezekkel 

az érdekelt felekkel folytatott konzultációs eljárásokat, hogy biztosítsa hatékony részvételüket a 

műveleti bizottságokban folyó vitákban, világos és átlátható jogosultsági feltételek mellett;” 

 

32. bek. 

„32. emlékeztet arra, hogy az uniós migrációs politikáknak mindenekelőtt a migráció kiváltó okainak 

kezelésére kell összpontosítaniuk; hangsúlyozza, hogy az uniós migrációs politikáknak a 2030-as 

fenntartható fejlesztési menetrend 3., 4., 5. céljával, 10. céljának 7. célkitűzésével és 16. céljával 

összhangban a béke és a stabilitás megteremtésére, valamint a gazdasági fejlődés erősítésére kell 

irányulniuk szorosabb együttműködést kialakítva harmadik országokkal a migránsok, közöttük a 

magasan képzett migránsok származási országaikba való visszatérésére és újrabeilleszkedésére 

irányuló ösztönzők, valamint az önkéntes visszatérés és a visszafogadás ügyében, olyan módon, amely 

növeli lehetőségeiket;” 
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19. A munka és a magánélet közötti egyensúly szempontjából kedvező 

munkaerőpiaci feltételek kialakítása 

Jelentés: Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

3. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 334, 360, 5 

3 +  

5. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

4/ESz + 353, 320, 22 

6. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

7. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 412, 239, 47 

8. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 411, 200, 84 

3/NSz + 408, 196, 86 

10. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 656, 29, 6 

2/NSz + 366, 274, 44 

15. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

3 +  

18. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 545, 100, 52 

20. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

21. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

23. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

24. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

26. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz - 285, 334, 80 

28. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 637, 33, 28 

2/NSz + 396, 297, 5 

3/NSz + 545, 122, 26 

29. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 -  

31. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

3/NSz + 343, 343, 14 

4 +  

5 +  

6/NSz + 360, 319, 16 

7 +  

8 +  

33. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

34. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3/ESz + 368, 305, 26 

4 +  

5 +  

35. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 625, 54, 23 

2/NSz + 519, 84, 87 

3/NSz + 426, 205, 59 

4/NSz + 637, 16, 34 

37. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 353, 314, 32 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

40. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

41. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 305, 332, 60 

42. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

46. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

3 -  

4 +  

47. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

49. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 565, 123, 12 

2 +  

3/NSz + 598, 82, 16 

50. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

51. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

52. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 631, 53, 11 

54. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3/ESz - 335, 343, 18 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

55. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

56. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

59. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 416, 224, 56 

60. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

61. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

63. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

65. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

66. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 592, 21, 79 

67. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

A. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

C. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3/NSz + 415, 207, 72 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

D. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 591, 9, 90 

E. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 619, 62, 13 

2/NSz - 296, 380, 8 

G. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

H. preb. bek. eredeti szöveg kül. -  

I. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

K. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

3 -  

M. preb. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 350, 337, 6 

Q. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 331, 346, 16 

S. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

T. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

V. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Ab. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

Af. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 337, 269, 87 

Ag. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 622, 17, 54 

2/NSz + 433, 182, 74 

Ai. preb. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 338, 323, 28 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 443, 123, 100 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: D. preb., 10., 28., 59. bek. 

GUE/NGL: E., Af., Ag. preb., 31. bek. (3. és 6. rész), 35. bek., 37. bek. (2. rész), 49. bek. (1. és 

3. rész), 52., 66. bek. 

EFDD: C. preb. (3. rész), 7. bek. (2. rész), 8. bek. (2. és 3. rész), 18., 59. bek. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: C., T., Af. preb., 7., 23., 26., 34., 35., 41., 42., 59., 67. bek.  

PPE: M., Af. preb., 7., 26., 59., 67. bek. 

ALDE: G., H., M., Ai. preb., 40., 47., 61., 65., 67. bek. 

GUE/NGL: 6., 40., 50. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

47. bek. 

1. rész „rámutat, hogy a munka és a magánélet közötti egyensúlynak a munkavállalók 

jogain és munkaerő-piaci biztonságán, valamint a szabadsághoz való jogukon kell 

alapulnia, anélkül, hogy azokat a mobilitás és rugalmasság iránt megnövekedett 

igények korlátoznák;” 

2. rész „hangsúlyozza, hogy a nagyobb rugalmasság azt eredményezheti, hogy a nők 

alacsonyabb fizetésekben és atipikus foglalkoztatási formákban megnyilvánuló 

jelenlegi munkaerő-piaci megkülönböztetése, valamint a nem fizetett házimunkák 

terén történő aránytalan szerepvállalása csak erősödik, amennyiben a nemek közötti 

egyenlőség szempontjait nem veszik egyértelműen figyelembe;” 

 
PPE: 

E. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „azonban bizonyosan nem elég ambiciózus” 

2. rész a fenti szövegrész 
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Q. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „(nulla órás, határozott idejű, ideiglenes munkára szóló, 

részmunkaidős szerződés stb.)” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
56. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
60. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
ALDE: 

A. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „mivel a családbarát politikák fontosak a pozitív 

demográfiai változások előidézése érdekében,” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
I. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „új munkarend” és „minőségi” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
S. preb. 

1. rész „mivel a különböző szakmák közül különösen a szellemi szabadfoglalkozású nők és 

a női vállalkozók szembesülnek nagy nehézségekkel a munka és a magánélet közötti 

egyensúly megteremtése terén;” 

2. rész „mivel igen gyakori, hogy a vállalkozni kívánó nők nehezen jutnak hitelhez, mert a 

pénzügyi közvetítők nem hajlandóak kölcsönt nyújtani számukra, mivel úgy 

tekintik, hogy a nők esetében magasabb a kockázati kitettség és a nők kevésbé 

alkalmasak arra, hogy a vállalkozást fejlesszék;” 

 
Ab. preb. 

1. rész „mivel a kontinensek közül Európában él a legtöbb idős ember, és az öregedési 

folyamat a következő évtizedekben is folytatódni fog; mivel számos tagállamban 

hiányoznak az ahhoz szükséges megfelelő hosszú távú ellátó létesítmények, hogy ki 

lehessen elégíteni a megnövekedett gondozási szükségleteket, és kezelni lehessen az 

»egészséges életévek« mutató stagnálásával vagy csökkenésével kapcsolatos 

kérdéseket;” 

2. rész „mivel az idős hozzátartozók hivatalos otthoni gondozásával kapcsolatban 

létrehozott legtöbb munkahely alulfizetett és alacsony képesítést kíván; 

 
20. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az egyéni jogok tekintetében azonosak legyenek, és” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
21. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 
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24. bek. 

1. rész „felhívja a tagállamokat, hogy indítsanak olyan nők és férfiak fenntartható és 

minőségi foglalkoztatással való támogatására irányuló proaktív szakpolitikákat és 

megfelelő beruházásokat, akik családi és gondozással kapcsolatos szabadságot 

követően lépnek a munkaerőpiacra, térnek oda vissza, vagy szeretnének a 

munkaerőpiacon maradni és előre haladni, összhangban az Európai Szociális Charta 

27. cikkével; hangsúlyozza, hogy biztosítani kell az ugyanabba, azonos, vagy 

hasonló munkakörbe való visszatérést, a terhesség vagy a családi szabadságra 

irányuló kérelem vagy annak kivétele miatti elbocsátás vagy kedvezőtlenebb 

bánásmód elleni védelmet, továbbá a munkába való visszatérést követően egy 

védelmi időszakot annak érdekében, hogy az érintett személyek újból alkalmazkodni 

tudjanak a munkahelyükhöz;” 

2. rész „ismételten hangsúlyozza, hogy a munkába való visszatéréskor biztosítani kell a 

munkaidő és/vagy a munkarend módosítását is (beleértve azt is, hogy a 

munkáltatónak bármifajta visszautasítást indokolnia kell) , valamint képzési időt;” 

 
GUE/NGL: 

V. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „vagy részben”, „át nem ruházható” és „megfelelően” 

2. rész „vagy részben” 

3. rész „át nem ruházható” és „megfelelően” 

 
37. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „fontolják meg” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
41. bek. 

1. rész „felhívja a tagállamokat, hogy a munka és a magánélet közötti egyensúlyt javító 

hatékony eszközként támogassák a megfelelő fiskális politikákat és nyissanak utat a 

nők foglalkoztatása előtt,” 

2. rész „és ennek érdekében vezessenek be adójóváírásokat a gyermekek és az idősek vagy 

más eltartottak gondozásáért, adóügyi ösztönzők és juttatások alapján;” 

 
51. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „különös tekintettel a kialakulófélben lévő »intelligens 

munkavégzés« digitális környezetére,” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
55. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a vállalkozás termelékenysége/nyereségessége 

tekintetében” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
EFDD: 

7. bek. 

1. rész „felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat annak biztosítására, hogy a vonatkozó 

szakpolitikák és intézkedések figyelembe veszik a családi kapcsolatok” és „növekvő 

sokféleségét” 

2. rész „– beleértve a regisztrált partnerkapcsolatot –, a szülői és a nagyszülői 

szerepvállalás, valamint a társadalom egészének” és „különösen annak érdekében, 

hogy a gyermekeket ne érje megkülönböztetés a szüleik családi állapota vagy a 

családjuk szerkezete miatt; felszólítja a tagállamokat a jogi dokumentumok 

kölcsönös elismerésére a megkülönböztetéstől mentes szabad mozgás érdekében;” 
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PPE, GUE/NGL: 

10. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „– a gyermekgaranciához hasonlóan –” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
33. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a szabadság igénybevételére vonatkozó jog 

egyéniesítésének támogatása, valamint” 

2. rész „egyéniesítésének” 

3. rész „a szabadság igénybevételére vonatkozó jog” és „támogatása, valamint” 

 
34. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az apasági szabadságról szóló irányelv, amely legalább 

kéthetes kötelező szabadságot biztosít teljes fizetéssel;” „a gondozói szabadságról – 

mint a hivatásos gondozás kiegészítéséről – szóló irányelv, amely lehetővé teszi a 

hozzátartozók gondozását a munkavállalók számára, és megfelelő díjazást és 

szociális védelmet nyújt a gondozóknak; alkalmazott-központú rugalmasságra és a 

férfiaknak nyújtott elégséges ösztönzésre szólít fel, hogy vállalják a gondozási 

szabadságot;” és „az összes tagállamban érvényes minimumszabályok megállapítása 

az örökbefogadó szülők és a gyermekek sajátos szükségleteinek kezelésére, a 

természetes szülők jogaival megegyező jogokat biztosítva;” 

2. rész „az apasági szabadságról szóló irányelv, amely legalább kéthetes kötelező 

szabadságot biztosít teljes fizetéssel;” 

3. rész „a gondozói szabadságról – mint a hivatásos gondozás kiegészítéséről – szóló 

irányelv, amely lehetővé teszi a hozzátartozók gondozását a munkavállalók számára, 

és megfelelő díjazást és szociális védelmet nyújt a gondozóknak; alkalmazott-

központú rugalmasságra és a férfiaknak nyújtott elégséges ösztönzésre szólít fel, 

hogy vállalják a gondozási szabadságot;” kivéve: „alkalmazott-központú 

rugalmasságra és” 

4. rész „alkalmazott-központú rugalmasságra és” 

5. rész „az összes tagállamban érvényes minimumszabályok megállapítása az örökbefogadó 

szülők és a gyermekek sajátos szükségleteinek kezelésére, a természetes szülők 

jogaival megegyező jogokat biztosítva;” 

 
PPE, ALDE: 

3. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és az abból következő megszorító intézkedések” és 

„vezessenek be pozitív szakpolitikákat és ösztönzőket a demográfiai megújulás 

előmozdítására” 

2. rész „és az abból következő megszorító intézkedések” 

3. rész „vezessenek be pozitív szakpolitikákat és ösztönzőket a demográfiai megújulás 

előmozdítására” 
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28. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és felszólítja, hogy a szociális partnerekkel 

együttműködésben és a civil társadalommal való konzultációval terjesszen elő 

magas szintű normákat előíró, ambiciózus javaslatot a munka és a magánélet közötti 

egyensúly javításának biztosítása érdekében;” „valamint az egyedülálló anyák” és 

„gyermeküket szoptató” 

2. rész „és felszólítja, hogy a szociális partnerekkel együttműködésben és a civil 

társadalommal való konzultációval terjesszen elő magas szintű normákat előíró, 

ambiciózus javaslatot a munka és a magánélet közötti egyensúly javításának 

biztosítása érdekében;” 

3. rész „valamint az egyedülálló anyák” és „gyermeküket szoptató” 

 
K. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „mivel a jelenlegi foglalkoztatási és szociális politikák a 

bevezetett megszorítási intézkedésekkel együtt gátolják a növekedést és a fejlődést 

Európában; mivel ezek a politikák akadályozzák, hogy a nők esetében 2020-ig 

megvalósuljon az Európa 2020 stratégiában előirányzott 75%-os foglalkoztatási 

arány (amely jelenleg 63,5%);” és „egy idejétmúlt szöveg” 

2. rész „mivel a jelenlegi foglalkoztatási és szociális politikák a bevezetett megszorítási 

intézkedésekkel együtt gátolják a növekedést és a fejlődést Európában; mivel ezek a 

politikák akadályozzák, hogy a nők esetében 2020-ig megvalósuljon az Európa 2020 

stratégiában előirányzott 75%-os foglalkoztatási arány (amely jelenleg 63,5%);” 

3. rész és „egy idejétmúlt szöveg” 

 
ECR, GUE/NGL: 

5. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „jogalkotási és nem jogalkotási” és „felszólítja a Bizottságot 

– a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása mellett –, hogy amennyiben a 

szociális partnerek nem jutnak megállapodásra, akkor a Bizottság 2017. évi 

munkaprogramjának részeként, a már bejelentett szociális jogok európai pillére 

keretében nyújtson be egy javaslatot az említett intézkedéscsomagra;” 

„hangsúlyozza, hogy a jogalkotási javaslatoknak jogalapként tartalmaznia kell a 

férfiak és a nők közötti egyelőséget;” és „a szociális jogok pillérének létrehozása 

érdekében” 

2. rész „jogalkotási és nem jogalkotási” 

3. rész „felszólítja a Bizottságot – a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása mellett –, 

hogy amennyiben a szociális partnerek nem jutnak megállapodásra, akkor a 

Bizottság 2017. évi munkaprogramjának részeként, a már bejelentett szociális jogok 

európai pillére keretében nyújtson be egy javaslatot az említett 

intézkedéscsomagra;” és „a szociális jogok pillérének létrehozása érdekében” 

4. rész „hangsúlyozza, hogy a jogalkotási javaslatoknak jogalapként tartalmaznia kell a 

férfiak és a nők közötti egyelőséget;” 

 
ECR, PPE, ALDE, EFDD: 

8. bek. 

1. rész „felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki és hajtsanak végre 

olyan szakpolitikákat és intézkedéseket, amelyek támogatják a leghátrányosabb 

helyzetű embereket” 

2. rész „és azokat, akik jelenleg ki vannak rekesztve az érvényben lévő jogszabályokból és 

szakpolitikákból,” 

3. rész „például az egyedülálló szülők, a nem házasságban élő párok, az egynemű párok, a 

migránsok, az önfoglalkoztatók, az úgynevezett »segítő házastársak«, valamint azok 

a családok, amelyeknek egy vagy több tagja fogyatékkal él” 
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ECR, PPE: 

15. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „fordítsák meg a bizonyítási terhet” és „saját 

kezdeményezésű hivatalos vizsgálatok lefolytatására az egyenlőséggel kapcsolatos 

kérdésekben” 

2. rész „fordítsák meg a bizonyítási terhet” 

3. rész „saját kezdeményezésű hivatalos vizsgálatok lefolytatására az egyenlőséggel 

kapcsolatos kérdésekben” 

 
Ag. preb. 

1. rész „mivel célzott munkaerő-piaci politikákra és a munka és a magánélet közötti 

egyensúly megteremtésére irányuló politikákra van szükség ahhoz, hogy a munka és 

a magánélet közötti egyensúlyt és a foglalkoztatási biztonságot illetően figyelembe 

lehessen venni a kiszolgáltatott nők” és „előtt álló, egymást átfedő akadályokat;” 

2. rész „– többek között a fogyatékossággal élő nők, a fiatal nők, a bevándorló és menekült 

nők, az etnikai kisebbséghez tartozó nők és az LMBTI-nők –” 

 
PPE, ALDE, GUE/NGL: 

23. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és azt kövesse nyomon az európai szemeszter keretében,” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
ECR, PPE, ALDE: 

29. bek. 

1. rész „felszólít az egyes szabadságtípusok közötti koordináció javítására uniós és 

tagállami szinten, a szociális partnerekkel együttműködésben;” 

2. rész „rámutat, hogy a különböző szabadságtípusokhoz való jobb hozzáférés az egyes 

életszakaszokhoz igazodó szabadságolási lehetőségeket kínál az emberek számára, 

növeli a munkaerő-piaci részvételt, az általános hatékonyságot és a munkahelyi 

elégedettséget; megjegyzi, hogy ahol nincsenek rendelkezések a szabadságra 

vonatkozóan, vagy ahol a meglévő rendelkezések elégtelennek bizonyulnak, a 

szociális partnerek szerepet játszhatnának új rendelkezések meghozatalában, illetve a 

meglévők aktualizálásában a szülési, apasági és szülői szabadságra vonatkozóan;” 

3. rész „felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vegyenek fontolóra olyan 

szabadságolási politikákat, amelyek figyelembe veszik a dolgozó nagyszülők 

unokák gondozásában való szerepét;” 
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ECR, PPE, GUE/NGL: 

31. bek. 

1. rész „felhívja a Bizottságot, hogy tegyen közzé jelentést a szülői szabadságról szóló 

irányelv végrehajtásáról, és felhívja a Bizottságot és a szociális partnereket, hogy 

vegyék fontolóra a szülői szabadság időtartamának megfelelő meghosszabbítását, 

négyről legalább hat hónapra, megfelelő jövedelempótlás és szociális védelem 

mellett, valamint emeljék fel a gyermekek életkorára vonatkozó azon határt, 

ameddig igénybe vehető a szülői szabadság; hangsúlyozza, hogy a szülőknek 

rugalmasságot kell biztosítani abban a tekintetben, hogy részletekben vagy egyszerre 

kívánják kivenni a szabadságot; felhívja a tagállamokat és a szociális partnereket, 

hogy gondolják újra a szülői szabadságra vonatkozó pénzügyi ellentételezési 

rendszerüket annak érdekében, hogy a jövedelempótlás szintje megfelelő legyen 

annak ösztönzésére, hogy a férfiak is éljenek a szülői szabadsággal az irányelv által 

garantált minimális időtartamon túl;” 

2. rész „ismételten hangsúlyozza, hogy a szülői szabadságot egyenlően kell megosztani a 

szülők között,” kivéve: „egyenlően” 

3. rész „egyenlően” 

4. rész „és hogy egy jelentős részének átruházhatatlannak kell maradnia”, kivéve: „egy 

jelentős részének” és „átruházhatatlannak” helyett „átruházhatónak” 

5. rész „egy jelentős részének” 

6. rész „átruházhatatlannak” helyett „átruházhatónak” 

7. rész „hangsúlyozza, hogy mindkét szülőt azonos módon kell kezelni a jövedelemhez való 

jog” és „tekintetében”; 

 
ALDE, GUE/NGL: 

35. bek. 

1. rész „felhívja a tagállamokat, hogy munkaügyi és társadalombiztosítási szabályozás 

révén mind a nők, mind pedig a férfiak számára vezessenek be »gondozási 

krediteket«”, kivéve: „»gondozási krediteket«” és „munkaügyi és” 

2. rész „»gondozási krediteket«” és „munkaügyi és” 

3. rész „vagyis a nyugdíj számításakor figyelembe vett egyenértékű időszakokat, hogy ily 

módon is védelemben részesüljenek mindazok, akik felfüggesztik szakmai 

tevékenységüket, hogy egy eltartott személy vagy családtag számára nem hivatalos, 

fizetés nélküli gondozást biztosítsanak, elismerve e gondozók munkájának 

társadalom egésze számára meglévő értékét;” 

4. rész „ösztönzi a tagállamokat, hogy osszák meg a bevált gyakorlatokat e területen;” 
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49. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy a munka és a magánélet közötti egyensúlynak a munkavállalók 

jogain és munkaerő-piaci biztonságán, valamint a szabadsághoz való jogukon kell 

alapulnia, anélkül, hogy azokat a mobilitás és rugalmasság iránt megnövekedett 

igények korlátoznák; másrészt rámutat, hogy minden munkavállalónak eltérő a 

személyes és családi helyzete, ezért úgy véli, hogy a munkavállalók számára 

biztosítani kell a rugalmas munkarend lehetőségét, saját konkrét körülményeikhez 

igazodva életük különböző szakaszai során;” kivéve: „hogy a munka és a magánélet 

közötti egyensúlynak a munkavállalók jogain és munkaerő-piaci biztonságán, 

valamint a szabadsághoz való jogukon kell alapulnia, anélkül, hogy azokat a 

mobilitás és rugalmasság iránt megnövekedett igények korlátoznák;” 

2. rész „hogy a munka és a magánélet közötti egyensúlynak a munkavállalók jogain és 

munkaerő-piaci biztonságán, valamint a szabadsághoz való jogukon kell alapulnia, 

anélkül, hogy azokat a mobilitás és rugalmasság iránt megnövekedett igények 

korlátoznák;” 

3. rész „úgy véli, hogy az efféle, a munkavállalókat előtérbe helyező rugalmasság 

előmozdítaná a nők magasabb arányú foglalkoztatását; hangsúlyozza, hogy a 

munkavállalók és a munkáltatók együttes felelősséggel tartoznak a megfelelő 

rendszer kialakításáért és elfogadásáért; felszólítja a Bizottságot, hogy térképezze 

fel, mi a helyzet a tagállamokban a »rugalmas munkaidő-beosztás kérelmezéséhez 

való jog« tekintetében;” 

 
54. bek. 

1. rész „rámutat, hogy a túl hosszú és rendszertelen munkaidő, a nem elegendő pihenőidő, a 

bizonytalan foglalkoztatás és az aránytalan eredménykötelezettségek 

kulcsfontosságú tényezők a növekvő stressz kialakulásában, a fizikai és mentális 

romlásában, valamint a munkahelyi balesetek és megbetegedések számának 

növekedésében; rámutat arra, hogy a rugalmas munkaidő és a kiszámítható 

munkaidő pozitív hatást gyakorol a munka és a magánélet közötti egyensúlyra; 

felhívja a tagállamokat és a szociális partnereket, hogy gondosodjanak a munkaidő 

és a heti pihenőidő tiszteletben tartásáról a vonatkozó jogszabályok betartása révén; 

emlékezetet a Bizottság kötelezettségére, mely szerint figyelemmel kell kísérnie a 

munkaidő-irányelv végrehajtását, és fontolóra kell vennie kötelezettségszegési 

eljárás indítását azon tagállamok ellen, amelyek azt nem tartják tiszteletben;” 

kivéve: „rámutat arra, hogy a rugalmas munkaidő és a kiszámítható munkaidő 

pozitív hatást gyakorol a munka és a magánélet közötti egyensúlyra;” 

2. rész „rámutat arra, hogy a rugalmas munkaidő és a kiszámítható munkaidő pozitív hatást 

gyakorol a munka és a magánélet közötti egyensúlyra;” 

3. rész „ezért a munkaidő és a pihenőidő csökkentésére irányuló tendencia megelőzése 

érdekében javasolja a vállalkozások felvásárlásának és/vagy eladásának figyelmes 

nyomon követését;” 
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ECR, ALDE, GUE/NGL: 

46. bek. 

1. rész „rámutat, hogy egész Európában sok a szegény munkavállaló, és egyeseknek többet 

és hosszabb ideig – nem egyszer több állásban – kell dolgozniuk ahhoz, hogy a 

megélhetéshez elegendő jövedelemre tegyenek szert;” 

2. rész „hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a munka és a magánélet közötti egyensúly 

megteremtése nem történhet bizonytalan munkafeltételek teremtése és az atipikus 

foglalkoztatási formák számának növelése révén; megállapítja, hogy a nők 

felülreprezentáltak az atipikus foglalkoztatási formák tekintetében, ami szociális és 

gazdasági bizonytalanságot teremt; megállapítja, hogy továbbra is bérszakadék áll 

fenn az összes tagállamban a bruttó bér és a fizetés között, amelyet az érintett 

szereplők különféle tulajdonságai és az eltérő piaci feltételek együttesen idéznek 

elő;” 

3. rész „hangsúlyozza, hogy a béreknek a munkában nyújtott teljesítményen és a helyi 

megélhetési költségeken, nem pedig kizárólag mennyiségi normákon kell 

alapulniuk;” 

4. rész „felhívja a tagállamokat és a szociális partnereket, hogy dolgozzanak ki egy 

bérpolitikai keretet, amely hatékony intézkedésekkel küzd a bérezési 

megkülönböztetés ellen, és az összes munkavállaló számára megfelelő bért biztosít, 

például az emberhez méltó életet garantáló minimálbérek nemzeti szinten való 

megállapítása révén, igazodva a nemzeti gyakorlatokhoz; felhívja a tagállamokat, 

hogy a bérpolitikák kidolgozásának fontos részeként támogassák a kollektív 

tárgyalást;” 

 
ECR, ALDE: 

63. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy a nők elleni megkülönböztetés összes formája, így a nemi 

szegregáció, a bérek és a nyugdíjak terén fennálló különbségek, a nemi sztereotípiák, 

valamint a szakmai és magánélet összeegyeztetésével járó sok stressz tükröződik a 

nők gyakran mozgásszegény életmódjában, és jelentős hatást gyakorol a fizikai és 

mentális egészségükre;” 

2. rész „ismételten hangsúlyozza a sztereotípiák elleni küzdelem fontosságát, amelynek 

során az általános iskolától kezdve a tanulás valamennyi szakaszában elő kell 

segíteni és védeni kell a nemek közötti egyenlőséget;” 

3. rész „felhívja a tagállamokat és a szociális partnereket, hogy végezzenek és 

támogassanak figyelemfelkeltő és tájékoztató kampányokat, valamint olyan 

programokat, amelyek elősegítik a nemek közötti egyenlőséget és a sztereotípiák 

leküzdését;” 

 
PPE, EFDD: 

C. preb. 

1. rész „mivel a női és férfi szerepekkel, illetve a szűk családdal kapcsolatos hagyományos 

felfogást további kihívások érik,” 

2. rész „hiszen az Unióban növekszik az egyszülős családok, az azonos neműek 

életközösségén alapuló családok, a fiatalkorú anyák stb. száma;” 

3. rész „mivel e sokféleség elismerésének hiánya további megkülönböztetéshez vezet és 

hátrányosan érinti az Unióban élő embereket és családjukat;” 

 


