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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. franciabekezdés 

preb. preambulumbekezdés 

ÁLL. IND. állásfoglalásra irányuló indítvány 

KÖZ. ÁLL. IND. közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

TITK. titkos szavazás 
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1. 2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai 

Tanács és Tanács 

Második jelentés: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

A mentesítés megtagadására vonatkozó határozat 

szavazás: határozat 

(a szöveg egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

NSz + 615, 0, 1 

 

Lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (2) bekezdésének b) pontját. 
 

 

2. 2014. évi mentesítés: ENIAC közös vállalkozás 

Második jelentés: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat 

(a szöveg egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

NSz + 501, 107, 17 

 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására is vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. melléklete 5. cikke (2) bekezdésének a) pontját). 
 

 

3. 2014. évi mentesítés: ARTEMIS közös vállalkozás 

Második jelentés: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 
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Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat 

(a szöveg egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

NSz + 498, 108, 18 

 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására is vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. melléklete 5. cikke (2) bekezdésének a) pontját). 
 

Egyéb 

Hibajegyzék: az összes nyelvi változatot érinti, kivéve: BG, IT, PT és SV. 
 

 

4. 2014. évi mentesítés: Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Közös Vállalkozás 

Második jelentés: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat 

(a szöveg egésze) 

ESz + 436, 170, 15 

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

NSz + 441, 166, 19 

 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására is vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. melléklete 5. cikke (2) bekezdésének a) pontját). 
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5. Az észak-iraki/moszuli helyzet 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, 
B8-1165/2016, B8-1166/2016, B8-1169/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-1159/2016  

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

3. bek. 1 GUE/NGL  -  

9. bek. 3 GUE/NGL  -  

17. bek. 2 GUE/NGL  -  

bek. eredeti szöveg NSz + 499, 105, 21 

23. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 600, 0, 21 

B. preb. 4 GUE/NGL  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 488, 11, 128 

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-1159/2016  ECR  ↓  

B8-1160/2016  EFDD  ↓  

B8-1161/2016  S&D  ↓  

B8-1164/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1165/2016  ALDE  ↓  

B8-1166/2016  PPE  ↓  

B8-1169/2016  Verts/ALE  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 17. bek. 

ENF: 23. bek. 

Verts/ALE: zárószavazás 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 17. bek. 
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6. Az újságírók helyzete Törökországban 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-1158/2016, B8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, 
B8-1168/2016, B8-1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Képviselőcsoport által benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány 

B8-1158/2016  ENF NSz - 83, 537, 2 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-1162/2016  

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

7. bek. után 2 ENF  -  

8. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

9. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

9. bek. után 3 ENF NSz - 93, 518, 12 

E. preb. után 1 ENF  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-1162/2016  EFDD  ↓  

B8-1163/2016  S&D  ↓  

B8-1167/2016  ECR  ↓  

B8-1168/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1170/2016  ALDE  ↓  

B8-1171/2016  PPE  ↓  

B8-1172/2016  Verts/ALE  ↓  
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Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: B8-1158/2016  

RC-B8-1162/2016: 3. mód. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 

8. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy Törökországot a terrorizmus valós veszélye fenyegeti; 

ugyanakkor ismételten kifejezésre juttatja, hogy a terrorizmus elleni küzdelmet 

célzó, tág meghatározásokon alapuló török jogszabályokat nem szabad a 

véleménynyilvánítás szabadságához fűződő jogukat gyakorló újságírók 

megbüntetésére felhasználni;” 

2. rész „felszólít a Velencei Bizottság 2016. márciusi ajánlásainak sürgős alkalmazására és a 

terrorizmusellenes jogszabályok átalakítására;” kivéve: „a Velencei Bizottság 2016. 

márciusi ajánlásainak sürgős alkalmazására és” 

3. rész „a Velencei Bizottság 2016. márciusi ajánlásainak sürgős alkalmazására és” 

 
9. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az Európai Külügyi Szolgálat és” 

2. rész a fenti szövegrész 
 

Egyéb 

Ruža Tomašić és Beatrix von Storch (EFDD képviselőcsoport) szintén aláírták az RC-B8-1162/2016 

sz. közös állásfoglalási indítványt.  

Mario Borghezio (ENF képviselőcsoport) szintén aláírta a B8-1158/2016 sz. állásfoglalási indítványt. 
 

 

7. A nukleáris biztonság és az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-1120/2016, B8-1122/2016, B8-1125/2016, B8-1129/2016, 

B8-1130/2016, B8-1131/2016, B8-1132/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Képviselőcsoport által benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány 

B8-1120/2016  ECR  -  

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-1122/2016 

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

1. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

2. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ESz + 354, 265, 4 

2 +  



P8_PV(2016)10-27(VOT)_HU.doc 7 PE 593.071 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

4. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

4. bek. után 1 GUE/NGL rész.   

1/NSz - 189, 418, 16 

2/NSz - 156, 436, 25 

5. bek. után 2 GUE/NGL NSz - 185, 410, 27 

6. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 347, 266, 8 

3 +  

7. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

11. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

13. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

13. bek. után 3 GUE/NGL rész.   

1/NSz - 159, 432, 30 

2/NSz - 129, 456, 30 

14. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

19. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

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

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

B. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

D. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

H. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

M. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

N. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

P. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

Q. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

T. preb. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 280, 239, 101 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 415, 124, 74 

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-1122/2016  PPE  ↓  

B8-1125/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1129/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1130/2016  EFDD  ↓  

B8-1131/2016  S&D  ↓  

B8-1132/2016  ALDE  ↓  
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Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: mód.: 1., 2., 3. 

ECR: zárószavazás (RC-B8-1122/2016) 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 2. bek. 

S&D: T. preb. 

ECR: 10, 11. bevezető hivatkozás, M. preb., 13., 14. bek. 

GUE/NGL: 4. bek. 

EFDD: P., Q. preb., 4. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

B. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „mint például az Orosz Föderáció és az Egyesült Államok, 

illetve India és Pakisztán,” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
D. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „– az Egyesült Államok, Oroszország, az Egyesült 

Királyság, Franciaország, Kína, India, Pakisztán, Izrael és a Koreai Népi 

Demokratikus Köztársaság (KNDK) –” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
H. preb. 

1. rész „mivel tovább kell erősíteni az atomsorompó-szerződés mindhárom pillérének az 

atomfegyverek elterjedésének megakadályozására és a leszerelésre vonatkozó 

központi célkitűzéseit, nevezetesen a nukleáris fegyverek elterjedésének 

megakadályozását, a leszerelést és az atomenergia civil felhasználásával kapcsolatos 

együttműködést;” 

2. rész „mivel az atomsorompó-szerződést aláíró, nukleáris fegyverekkel rendelkező 

államok korszerűsítik és növelik nukleárisfegyver-arzenáljukat és vonakodnak attól, 

hogy csökkentsék vagy felszámolják nukleáris arzenáljukat és csökkentsék a 

nukleáris elrettentés katonai doktrínájához való ragaszkodásukat;” 

 
1. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „elrettentés céljából ismét megindul a nukleáris 

fegyverkezés” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
2. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „többek között az atomfegyverek készenléti állapotának 

csökkentésével és az atomfegyverek hadrendből való kivonásával és raktárakban 

való elhelyezésével, az atomfegyverek szerepének katonai doktrínájukban való 

visszaszorításával,” és „gyors” 

2. rész a fenti szövegrész 
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11. bek. 

1. rész „helyteleníti, hogy minden ellenkező remény ellenére az atomfegyverek újra 

megjelennek az atomfegyverrel rendelkező államok stratégiai tervezésében; 

szorgalmazza a párbeszéd elmélyítését valamennyi atomfegyverrel rendelkező 

állammal egy olyan közös menetrend érdekében, amelynek célja a nukleáris 

robbanófejkészletek fokozatos csökkentése;” 

2. rész „különösen támogatja az USA és Oroszország lépéseit a már telepített 

atomfegyvereik számának az új START-szerződés szerinti csökkentésére;” 

 
GUE/NGL: 

N. preb. 

1. rész „mivel a NATO 2010-es stratégiai koncepciója és a 2012-es elrettentési és védelmi 

helyzetkép a NATO-t a nukleáris fegyverektől mentes világ létrehozásához 

szükséges feltételek megteremtése mellett kötelezi el; mivel a NATO nukleáris 

megosztási és kétoldalú megállapodásai keretében megközelítőleg 150–200, az 

Egyesült Államok tulajdonában lévő, közepes hatótávolságú, taktikai vagy 

szubstratégiai nukleáris fegyvernek tekinthető nukleáris szabadesésű bomba 

továbbra is a NATO nukleáris fegyverekkel nem rendelkező öt tagállama (Belgium, 

Németország, Olaszország, Hollandia és Törökország) kezében van,” 

2. rész „és mivel e fegyvereket a NATO jelenlegi politikájával összhangban telepítették 

ezen országokba;” 

 
19. bek. 

1. rész „üdvözli az EU globális stratégiájának benyújtását, és” 

2. rész „sürgeti az EKSZ-t, hogy ennek nyomán tegye naprakésszé és bővítse ki a 

tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló 2003-as uniós 

stratégiát és a fellépés új irányairól szóló 2009-es dokumentumot, figyelembe véve a 

fent ismertetett kérdéseket és problémákat annak érdekében, hogy az EU a 

többoldalú nukleáris leszerelési és nonproliferációs megállapodások 

megerősítésének és előmozdításának hajtóerejévé váljon;” 

 
ENF: 

7. bek. 

1. rész „felkéri az uniós tagállamokat, hogy támogassák a konferencia összehívását 2017-

ben és konstruktív módon vegyenek részt annak folyamatában,” 

2. rész „és felhívja Federica Mogherini alelnököt/főképviselőt és az Európai Külügyi 

Szolgálatot, hogy konstruktív módon járuljanak hozzá a 2017. évi tárgyalási 

konferencia folyamatához;” 

 
1. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „hogy haladéktalanul hagyják abba a nukleáris robbanófejek 

és hordozórendszereik minőségi tökéletesítését, fejlesztését, gyártását és 

raktározását; felhívja ezen államokat” és „sajnálja, hogy az atomsorompó-szerződést 

aláíró, nukleáris fegyverrel rendelkező államok korszerűsítik arzenáljukat, és 

vonakodnak attól, hogy nukleáris arzenáljukat és a nukleáris elrettentés katonai 

doktrínájához való ragaszkodásukat csökkentsék vagy felszámolják;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
3. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „sürgeti különösen Franciaország és az Egyesült Királyság 

kormányát, hogy számolják fel nukleáris fegyvereiket;” 

2. rész a fenti szövegrész 
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PPE, ECR: 

6. bek. 

1. rész „üdvözli az ENSZ nyitott munkacsoportja (OEWG) munkájának befejezését, amely 

az ENSZ Közgyűlés 70/33. számú határozatának megfelelően előmozdította a 

többoldalú nukleáris leszerelés ügyét;” 

2. rész „üdvözli az OEWG zárójelentésében szereplő és 2016. augusztus 19-én széles körű 

támogatással elfogadott, az ENSZ Közgyűléséhez intézett azon ajánlást, hogy 2017-

ben hívjon össze egy valamennyi állam előtt nyitva álló konferenciát egy, a nukleáris 

fegyverek betiltását célzó, jogilag kötelező érvényű eszköz megvitatása érdekében, 

melynek végső célja a nukleáris fegyverek teljes körű megsemmisítése lenne;” 

„elismeri, hogy ez meg fogja erősíteni az atomfegyverek elterjedésének 

megakadályozására és a leszerelésre irányuló célkitűzéseket és kötelezettségeket, 

amelyeket az atomsorompó-szerződés tartalmaz, valamint segíteni fogja a globális 

biztonság és a nukleáris fegyverektől mentes világ létrehozásához szükséges 

feltételek kialakítását;” kivéve: „egy, a nukleáris fegyverek betiltását célzó, jogilag 

kötelező érvényű eszköz megvitatása érdekében, melynek végső célja a nukleáris 

fegyverek teljes körű megsemmisítése lenne” 

3. rész „egy, a nukleáris fegyverek betiltását célzó, jogilag kötelező érvényű eszköz 

megvitatása érdekében, melynek végső célja a nukleáris fegyverek teljes körű 

megsemmisítése lenne” 
 

Egyéb 

Louis-Joseph Manscour, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Momchil Nekov (S&D képviselőcsoport) 

és Javier Nart (ALDE képviselőcsoport) visszavonta aláírását az RC-B8-1122/2016 sz. állásfoglalási 

indítványról.  

João Ferreira, João Pimenta Lopes és  Miguel Viegas (GUE/NGL képviselőcsoport) visszavonta 

aláírását a 3. módosításról. 
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8. Európai önkéntes szolgálat 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, 
B8-1134/2016, B8-1135/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-1126/2016  

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

2. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz - 295, 313, 9 

3. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

6. bek. 5 PPE ESz - 251, 366, 6 

9. bek. 6 PPE  -  

15. bek. után 3 GUE/NGL ESz + 303, 241, 75 

17. bek. 7 PPE  -  

5. bev. hiv. után 1 GUE/NGL ESz + 325, 269, 28 

D. preb. után 2 GUE/NGL  +  

G. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz - 297, 313, 14 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

L. preb. 4 PPE  +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-1126/2016  S&D  ↓  

B8-1127/2016  PPE  ↓  

B8-1128/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1133/2016  ALDE  ↓  

B8-1134/2016  ECR  ↓  

B8-1135/2016  Verts/ALE  ↓  

 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

2. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
3. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „konkrét érvényesítő” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
G. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „fenntartható jogi keret révén kell tovább erősíteni” 

2. rész a fenti szövegrész 
 

 

9. Az EU 2013–2015 közötti időszakra szóló ifjúsági stratégiája 

Jelentés: Bocskor Andrea (A8-0250/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Alternatív 

állásfoglalási 

indítvány 

1 ENF  -  

16. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

95. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

103. bek. bek. eredeti szöveg NSz - 276, 320, 23 

K. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

L. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 332, 284, 3 

N. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

P. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

Q. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: a CULT bizottság állásfoglalása (a 

szöveg egésze) 

NSz + 432, 131, 55 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 103. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

95. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 
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K. preb. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
L. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a fiatal migránsok,” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
N. preb. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
P. preb. 

1. rész „mivel kulcsfontosságú beépíteni az ifjúsági szakpolitikákba a nemi dimenziót, 

amely a politikakidolgozás minden szakaszában figyelembe veszi a fiatal nők és 

lányok különleges körülményeit és az előttük álló kihívásokat;” 

2. rész „mivel az ifjúsági szakpolitikákba a nemekre tekintettel levő, konkrét intézkedéseket 

kell belefoglalni olyan kérdések tekintetében, mint például a nők és lányok elleni 

erőszak leküzdése, a nemi életre és párkapcsolatra való felkészítés és a nemek 

egyenlőségéről szóló oktatás;” 

 
Q. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „köztük a fogyatékossággal élők, a mentális egészségi 

problémákkal küzdők, és a magukat LMBTI-személynek valló fiatalok” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
ALDE: 

16. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 
 

 

10. Hogyan segítheti elő a KAP a munkahelyteremtést a vidéki területeken? 

Jelentés: Eric Andrieu (A8-0285/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

2. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 498, 83, 35 

2/NSz + 383, 197, 32 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

3. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

5. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 442, 148, 27 

2/NSz + 343, 221, 37 

9. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

10. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 509, 86, 13 

11. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 483, 105, 27 

2/NSz + 335, 269, 9 

3/NSz + 558, 41, 12 

12. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 581, 21, 6 

14. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ESz + 298, 297, 10 

2 +  

3 -  

15. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

3 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

16. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

17. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 355, 246, 8 

20. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

21. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 486, 94, 26 

26. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

27. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

30. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 529, 50, 23 

2/NSz + 441, 142, 21 

34. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 574, 27, 1 

35. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 284, 309, 2 

3 +  

36. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

38. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

40. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 514, 73, 13 

2/NSz + 309, 283, 4 

3/NSz + 470, 117, 5 

4/NSz + 307, 284, 3 

5/NSz + 308, 281, 3 

41. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 400, 169, 24 

43. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

48. bek. bek. eredeti szöveg rész.  hibajegyzék 

1 +  

2 +  

3/NSz + 467, 94, 32 

4/NSz + 438, 108, 41 

5/NSz - 202, 320, 71 

50. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 -  

5 +  

51. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

59. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

3/NSz + 466, 45, 62 

60. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

65. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

67. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3/NSz + 467, 81, 22 

4 +  

68 bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

69. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 424, 128, 5 

70. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

71. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

72. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 232, 307, 15 

75. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 252, 298, 0 

77. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 291, 213, 40 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

78. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

82. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

H. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

I. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 451, 95, 3 

3/NSz + 441, 102, 2 

J. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

K. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

N. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

O. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

R. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 -  

S. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

3 +  

T. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz - 240, 256, 38 

2/NSz - 185, 312, 33 

U. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz - 177, 289, 62 

X. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

AA. preb. bek. eredeti szöveg kül. -  

AB. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

AF. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

3 +  

AI. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 -  

2/ESz + 336, 190, 0 

3/NSz - 235, 275, 7 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 237, 201, 67 
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Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 34. bek. 

ENF: 11., 12. (2. rész), 21., 48. bek. (hibajegyzék) (3., 4. és 5. rész), 59. (3. rész), 67. (3. 

rész), 77. (2. rész), preb.: I. (2. és 3. rész), T., U. (2. rész), AI. (3. rész) 

S&D: 2., 5., 10., 30., 40. bek., R. preb. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 2., 5., 40., 60., 65., 69., 78., 82. bek., AA. preb. 

GUE/NGL: N. preb. 

ALDE: 2., 5, 10., 17., 26., 27., 43., 72., 77., 78. bek., H., R., T., U., AA., AB. preb. 

PPE: 26., 41., 65., 68., 78., 82. bek, T., AA., AI. preb. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

1. bek. 

1. rész „felhív minden tagállamot, hogy a vidék elnéptelenedésének megállítása érdekében 

biztosítsanak a fiatal gazdák számára hosszú távú, perspektivikus lehetőségeket, 

léptessenek életbe a nemzedékek megújulását elősegítő átfogó stratégiát, és e célból 

maradéktalanul vegyék igénybe az új KAP által kínált valamennyi lehetőséget a 

fiatal és kezdő mezőgazdasági termelők támogatására (még ha nem családi körökből 

érkeznek is), különösen az első és második pillérbe tartozó, a fiatal mezőgazdasági 

termelőknek nyújtott támogatások és a 40 évesnél idősebb kezdő gazdák 

vállalkozásindításának megkönnyítése révén;” 

2. rész „megjegyzi, hogy az ilyen rendelkezéseket ki is kell egészíteni és összhangba kell 

hozni a nemzeti politikák alá tartozó (a földhasználatra, az adózásra és a szociális 

biztonságra vonatkozó) előírásokkal, többek között az 1307/2013/EU rendelet 50. és 

51. cikke szerinti támogatással;” 

 
27. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
36. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
70. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
J. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a kisméretű és családi gazdaságok” 

2. rész a fenti szövegrész 
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K. preb. 

1. rész „mivel az európai mezőgazdaság számos – az élelmiszertermeléssel és az 

élelmiszerbiztonsággal, a környezetvédelemmel, a biológiai sokféleséggel, a 

fenntarthatósággal, az energiával és az éghajlati változásokkal kapcsolatos – kihívás 

előtt áll, ezért létfontosságú feladat a társadalom és a mezőgazdaság közötti 

kapcsolatok megerősítése és innovatív megoldások kidolgozása az ágazat ellenálló 

képességének és versenyképességének biztosítása érdekében,” 

2. rész „valamint újra át kell gondolni a mindenki érdekeit szolgáló valódi közpolitika 

célkitűzéseit, ez ugyanis az európai integráció legfontosabb vonatkozásainak 

egyike;” 

 
O. preb. 

1. rész „mivel az I. pillér keretében biztosított közvetlen kifizetések ugyan nem járulnak 

hozzá közvetlenül a munkahelyteremtéshez, tanulmányok azonban kimutatták, hogy 

létfontosságú a szerepük munkahelyek fenntartásában a mezőgazdasági termelők 

pályaelhagyásának megelőzésében;” 

2. rész „mivel abban az esetben, ha ezt a szakpolitikai támogatást visszavonnák, az európai 

mezőgazdasági termelők 30 %-a kényszerülne feladni tevékenységét és elhagyni a 

mezőgazdasági ágazatot;” „mivel e kifizetések tartják életben a mezőgazdasági 

kistermelőket és a vidéki térségeket;” 

 
T. preb. 

1. rész „mivel a Bizottság a TTIP hatásaira vonatkozó hatásvizsgálatában megjegyzi, hogy 

főleg azok a vidéki térségek sérülékenyebbek, ahol elsősorban sajátos 

tevékenységeket folytatnak és kevés alternatív lehetőség áll rendelkezésre;” 

2. rész „mivel a vidéki térségekre és a vidéki munkahelyekre fenyegetést jelent a 

hagyományos gazdálkodási modellektől való eltávolodás, amit e megállapodás fog 

hozni magával;” 

 
X. preb. 

1. rész „mivel a munkahelyteremtésnek vidéki térségekben a konkrét területekhez szabott 

fenntartható politika keretébe kell szervesen illeszkednie, ez pedig a mezőgazdasági 

tevékenységek, valamint a mezőgazdasághoz és az erdőgazdálkodáshoz közvetett 

módon kapcsolódó tevékenységek fenntartását és továbbfejlesztését igényli, erős 

kapcsolatokat kovácsolva” 

2. rész „a különböző szereplők között mind szociális értelemben, mind pedig a szolidaritás 

és a fokozott környezetvédelem szempontjából;” 

 
AB. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „különösen” és „a kis családi gazdaságokat, köztük” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
GUE/NGL: 

75. bek. 

1. rész „úgy ítéli meg, hogy alapvetően fontos felkérni a hatóságokat, hogy az európai 

mezőgazdaság korszerűsítése és az elavult hagyományos módszereken való túllépés 

érdekében a vidéki területeken kínáljanak az agrárgazdálkodásra vonatkozó 

tanácsadási és segítségnyújtási szolgáltatásokat;” kivéve: „és az elavult 

hagyományos módszereken való túllépés” 

2. rész „és az elavult hagyományos módszereken való túllépés” 
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ALDE: 

3. bek. 

1. rész „kéri a tagállamokat, hogy fokozzák a kis és közepes méretű gazdaságoknak nyújtott 

támogatásaikat, többek között folyamodjanak gyakrabban az átcsoportosítással 

nyújtható kifizetésekhez;” 

2. rész „felhívja továbbá a tagállamokat hatékonyan szervezett vállalkozások, valamint a 

csoportosulás jogi eszközeivel élő vállalkozások számára;” 

 
30. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „ugyanakkor nem szabad veszélyeztetni az első pillérbe 

tartozó támogatást, hanem azt át kell szervezni, többek között a piacok jobb 

működését és nagyobb stabilitást biztosítva” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
PPE: 

2. bek. 

1. rész „megjegyzi, hogy a KAP közvetlen kifizetéseinek jelentős részét a leggazdagabb 

mezőgazdasági üzemek kapják: 2014-ben a kedvezményezettek 13 %-a kapta meg 

önmagában a KAP közvetlen kifizetéseinek 74 %-át;” 

2. rész „úgy véli, hogy ez nem segíti a mezőgazdasági termelésen belüli 

munkahelyteremtést, mivel a mezőgazdasági kisüzemek munkaerő-igényesebbek, és 

a mezőgazdasági üzemekben dolgozók 53 %-a kis méretűként besorolt 

mezőgazdasági üzemekben dolgozik; kéri, hogy a KAP kifizetéseit jobban osszák el 

a kis mezőgazdasági termelők között;” 

 
5. bek. 

1. rész „rámutat, hogy a tagállamok nagy mértékben éltek azzal a lehetőséggel, hogy függő 

kifizetéseket folyósítanak – amelyek a termelést fejlesztése és adott helyszínen 

tartásának lehetővé tétele révén munkahelyeket biztosítanak hátrányos helyzetű 

térségekben –, és kéri a tagállamokat, hogy növeljék az aktív gazdáknak juttatott 

ilyen támogatás részarányát, tegyék azt rugalmasabbá és a korábbinál nagyobb 

részét fordítsák növényi fehérjék termelésének előállítására, az EU növényifehérje-

ellátása jelenleg ugyanis harmadik országokból származó behozataltól függ;” 

2. rész „javasolja továbbá, hogy az önkéntes függő kifizetések mértékét szintén az adott 

gazdálkodás foglalkoztatási szintjéhez lehetne igazítani, ami jobban támogatná a 

több munkaerőt használó termékeket;” 

 
20. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „már most is a KAP egyik célkitűzése” 

2. rész a fenti szövegrész 
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51. bek. 

1. rész „hangsúlyozza továbbá, hogy a közvetlen kifizetéseknek 2020 után is a KAP 

eszközeként kell fennmaradniuk, a mezőgazdasági jövedelmek támogatása és 

stabilizálása és a magas szintű (a termelési módokat és különösen a 

környezetvédelmi előírásokat illető) uniós normákból eredő költségek 

kompenzálása, valamint a gazdálkodás szempontjából leghátrányosabb helyzetű 

régiók mezőgazdasági termelésének fenntartása érdekében; hangsúlyozza, hogy a 

közvetlen kifizetéseket ezért a gazdálkodás gazdasági stabilitásának biztosítására, 

valamint az élelmezés- és a környezeti biztonság garantálására kell fordítani;” 

2. rész „ezzel összefüggésben felhívja a figyelmet arra, hogy feltétlenül szükség van a 

közvetlen kifizetések összegének kiegyenlítésére az egységes uniós piacon belüli 

egyenlő versenyfeltételek biztosítása, továbbá a mezőgazdasági erőforrások uniós 

szinten fenntartható kiaknázása érdekében;” 

 
EFDD: 

71. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és a helyi magánszektor egyaránt” és „többek között az 

állami vagy magán közlekedési összeköttetésekhez,” 

2. rész „és a helyi magánszektor egyaránt” 

3. rész „többek között az állami vagy magán közlekedési összeköttetésekhez,” 

 
ENF: 

12. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és hangsúlyozza, hogy a minőségi rendszerek, az 

eredetmegjelölések és az ökológiai termesztési/tenyésztési rendszerek lehetőséget 

adnak az agrár-élelmiszeripari ágazat fejlődésére és vidéki környezetben 

munkahelyteremtő potenciával bírnak, ezért nemcsak védeni, hanem tovább is kell 

fejleszteni őket új munkahelyek teremtése, valamint a regionális kultúra és 

azonosságtudat megőrzése érdekében;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
77. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „amelyek a migráns munkavállalók – köztük a női 

szezonális munkavállalók, a migránsok és a menekültek – társadalmi-gazdasági 

beilleszkedését segítik” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
Verts/ALE: 

9. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „kockázatkezelési”, „és a második pillér”, „a második pillér 

keretében” és „és kockázatkezelési” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
38. bek. 

1. rész „vagy hanyatlófélben levő” 

2. rész a fenti szövegrész 
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ECR, PPE: 

14. bek. 

1. rész „megjegyzi, hogy az előző (2007-2013-as) programozási időszak programjaihoz 

képest a jelenlegi vidékfejlesztési programok sokkal kevésbé összpontosítanak a 

munkahelyek megőrzését célzó szociális projektekre, egyrészt a tagállamok 

vidékfejlesztési programokra választott intézkedések miatt, másrészt mert kevesebb 

pénz áll rendelkezésre a közvetlenül a foglalkoztatásra ható intézkedésekre;” 

2. rész „kéri ezért a tagállamokat, hogy vizsgálják felül választásukat, és nagyobb 

rugalmasságra szólít fel a vidékfejlesztési politika végrehajtásában;” kivéve: „kéri 

ezért a tagállamokat, hogy vizsgálják felül választásukat,” 

3. rész „kéri ezért a tagállamokat, hogy vizsgálják felül választásukat,” 

 
15. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a vidékfejlesztési programok bonyolultsága jelentős 

mértékben csökkenti az EMVA forrásainak felhasználását és gátolja a 

munkahelyeket teremteni képes projekteket,” és „és pénzügyi” 

2. rész „a vidékfejlesztési programok bonyolultsága jelentős mértékben csökkenti az EMVA 

forrásainak felhasználását és gátolja a munkahelyeket teremteni képes projekteket,” 

3. rész „és pénzügyi” 

 
50. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a piacok kudarc esetén bekövetkező előnytelen hatásainak 

korrigálására és”, „a kereslet és a kínálat közötti egyensúly kialakítása érdekében”, 

„például anticiklikus támogatások révén” és „lehetővé téve a gazdálkodók számára, 

hogy a tisztességesebb árak előnyeit élvezzék”, „bővíteni kell a mezőgazdasági 

piacok stabilizálását célzó intézkedések finanszírozásának arányát, továbbá” 

2. rész „a piacok kudarc esetén bekövetkező előnytelen hatásainak korrigálására és” 

3. rész „a kereslet és a kínálat közötti egyensúly kialakítása érdekében” 

4. rész „például anticiklikus támogatások révén” és „lehetővé téve a gazdálkodók számára, 

hogy a tisztességesebb árak előnyeit élvezzék” 

5. rész „bővíteni kell a mezőgazdasági piacok stabilizálását célzó intézkedések 

finanszírozásának arányát, továbbá” 

 
H. preb. 

1. rész „mivel a gazdasági válság Európa minden részét sújtotta, de a leginkább a vidéki 

térségeket;” 

2. rész „mivel e területeken a megszorítási politikák miatt példa nélküli visszaesés volt 

tapasztalható;” 

 
R. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és mivel az általában sokféle, innovatív és igen rugalmas 

mezőgazdasági kis- és középgazdaságok gyakran jól szervezett termelői csoportokat 

és szövetkezeteket alkotnak, így válság esetén ellenálló képességük is erősebb és 

könnyebben alkalmazkodnak a negatív hatásokhoz, a helyi közösségek hasznára 

válnak” 

2. rész „és mivel az általában sokféle, innovatív és igen rugalmas mezőgazdasági kis- és 

középgazdaságok gyakran jól szervezett termelői csoportokat és szövetkezeteket 

alkotnak, így válság esetén ellenálló képességük is erősebb és könnyebben 

alkalmazkodnak a negatív hatásokhoz, a helyi közösségek hasznára válnak” kivéve: 

„így válság esetén ellenálló képességük is erősebb és könnyebben alkalmazkodnak a 

negatív hatásokhoz” 

3. rész „így válság esetén ellenálló képességük is erősebb és könnyebben alkalmazkodnak a 

negatív hatásokhoz” 
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AF. preb. 

1. rész „mivel az üzemi méretekben termesztett növényfajták száma kicsi,” 

2. rész „és a helyi fajtaváltozatokat és fajtákat kiszorítják a nagyüzemben termesztett 

fajták;” 

3. rész „mivel a helyi fajtaváltozatok és fajták szerepet játszanak a vidéki régiókban a 

biológiai sokféleség fenntartásában és a lakosság megélhetésének fenntartásában, 

valamint a helyi termelésben;” 

 
ALDE, PPE: 

11. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy az intervenciós árakat a költségárak alakulásának függvényében 

rendszeresen ki kell igazítani ahhoz, hogy biztonsági hálóként működjenek, 

közvetlen hatást gyakorolva a termelők jövedelmére és tevékenységeik 

fenntartására,” 

2. rész „valamint a foglalkoztatásra;” 

3. rész „felhívja az EU-t, hogy a piacok nyomon követése érdekében hozzon létre a Tejpiaci 

Megfigyelőközponthoz hasonló megelőző eszközöket minden nagy termelő 

ágazatban, ez ugyanis a szükség esetén igénybe vehető, rugalmas és reaktív 

piacirányítási eszközök formájában lehetővé tenné a termelés kormányzását és a 

válságokkal szemben válaszlépések foganatosítását;” 

 
40. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „amelyek mivel általában sokfélébbek, gazdaságosabbak és 

önállóbbak, valamint könnyebben átadhatók, hatékonyabbak a hozzáadott érték és a 

helyi munkahelyteremtés tekintetében, illetve” 

2. rész „amelyek” 

3. rész „mivel” 

4. rész „általában sokfélébbek, gazdaságosabbak és önállóbbak, valamint könnyebben 

átadhatók,” 

5. rész „hatékonyabbak a hozzáadott érték és a helyi munkahelyteremtés tekintetében, 

illetve” 

 
EFDD, Verts/ALE: 

16. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a megújulóenergia-termeléshez” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
ECR, GUE/NGL: 

35. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „politika elfogadására” és „versenyképes és” 

2. rész „politika elfogadására” 

3. rész „versenyképes és” 

 
S. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a piacorientált közös agrárpolitika keretében” 

„szabályozási” és „az árak” 

2. rész „a piacorientált közös agrárpolitika keretében” 

3. rész „szabályozási” és „az árak” 
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ECR, GUE/NGL, ALDE, PPE, ENF: 

48. bek. (hibajegyzék) 

1. rész „úgy véli, hogy az új KAP keretében az élelmiszerbiztonság biztosítását az Európai 

Unióban továbbra is az elsődleges cselekvési elvnek kell tekinteni,” 

2. rész „nem tévesztve szem elől ugyanakkor az EU-n kívüli piacokat sem;” 

3. rész „úgy véli e tekintetben, hogy a kereskedelmi megállapodások tényleges 

kockázatokat, de potenciális lehetőségeket is gerjeszthetnek az európai 

mezőgazdaság számára, és meggyőződése, hogy a szabadkereskedelmi 

megállapodásoknak nem szabad sem a kis- és közepes méretű gazdaságokkal 

szemben igazságtalan versenyhez vezetniük, sem a helyi gazdaságot és 

munkahelyeket veszélyeztetniük;”kivéve: 

4. rész „de potenciális lehetőségeket is gerjeszthetnek” 

5. rész „úgy véli e tekintetben, hogy az olyan kereskedelmi megállapodások, mint például a 

TTIP, a CETA vagy az EU és a Mercosur között létrejött szabadkereskedelmi 

megállapodás, jelentős fenyegetést jelentenek az európai mezőgazdasági piacokra és 

munkaerőpiacokra nézve, és a helyi termelést ösztönözni, a mezőgazdasági 

megélhetést pedig támogatni igyekvő szakpolitikák ellen hatnak majd;” 

 
ECR, ENF: 

59. bek. 

1. rész „szükségesnek tartja a nyers vagy feldolgozott élelmiszeripari termékeket biztosító, 

területhez kötött minőségi élelmiszerek rendszereinek jövőbeli továbbfejlesztését, 

ösztönzést adva a polgári felelősségvállaláshoz és ahhoz, hogy a – vagy az összes 

termelőt, feldolgozót, forgalmazót és fogyasztót, vagy termelői-fogyasztói 

közösségeket egyesítő csoportokba tömörült, vagy pedig az agrárélelmiszeri és 

élelmiszer-idegenforgalmi ágazat valamennyi gazdasági szereplőjét tömörítő – 

érdekelt feleket bevonják az élelmiszer-ellátás és -biztonság, továbbá az igazságos 

jövedelem szavatolására irányuló minőségbiztosítási és szerződésekkel kapcsolatos 

tevékenységekbe annak érdekében, hogy a mezőgazdasági termelők tisztességesen 

megélhessenek, és a gazdaságukban fenntarthassák a foglalkoztatást; megjegyzi, 

hogy ezek az élelmiszerrendszerek különösen, de nem kizárólag rövid forgalmazási 

láncok és/vagy helyi piacok formáját ölthetik;” 

2. rész „úgy véli, hogy a jövőben több uniós forrást szükséges szánni egyes különleges 

élelmiszer-minőségi rendszerek fejlesztésére és működtetésére, valamint a világhírű 

európai gasztronómia továbbfejlesztésére;” 

3. rész „úgy véli, hogy ehhez elengedhetetlenül szükség van a közbeszerzések jogszabályi 

keretének hatékonyabb kiigazítására annak érdekében, hogy a helyi hatóságok 

támogatni tudják a helyi termelést;” 
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67. bek. 

1. rész „kéri az Európai Bizottságot, hogy mérje fel a jelenlegi mezőgazdasági válság 

szociális hatásait, különösen a megszűnt állások szempontjából, elsősorban a vidéki 

területeket vizsgálva; felhívja a tagállamokat annak fontolóra vételére, milyen 

módon javíthatják saját mezőgazdaságuk versenyképességét oly módon, hogy az 

ágazat munkahelyeket teremthessen, és a mezőgazdaságban és az agrár-

élelmiszeripari ágazatban igazságosan eloszló hozzáadott értéket termelhessen, 

biztosítva a tisztességes versenyt és a minimálisra csökkentve a szociális dömping és 

az egyes csoportokat aránytalan mértékben érintő bizonytalan és nem szokványos 

alkalmazási feltételek által okozott károkat; megjegyzi, hogy számos gazdálkodó 

családtagjai nem rendelkeznek szociális vagy jogi státusszal, illetve kívül esnek a 

szociális védelmi rendszeren; hangsúlyozza, hogy a mezőgazdasági 

vállalkozásoknak meg kell felelniük a nemzeti munkaügyi és szociális 

jogszabályoknak; úgy ítéli meg, hogy további feltételeknek a KAP első pillére 

szerinti kifizetésekbe történő beépítése jelentős mértékben növelné a mezőgazdasági 

termelőkre háruló adminisztratív terheket, és csökkentené munkahelyteremtési 

lehetőségeiket;” 

2. rész „kéri, hogy az irányítási hatóságok mellett a szociális partnerek szerepét is erősítsék 

meg, továbbá kéri a tagállamokat a mezőgazdasági termelők szociális jogainak 

elismerésére és szavatolására, biztosítva, hogy a szociális biztonsági rendszerek a 

mezőgazdaságban részmunkaidőben vagy teljes munkaidőben dolgozó valamennyi 

munkavállalóra kiterjedjenek;” 

3. rész „felszólítja a tagállamokat, hogy ültessék át nemzeti jogukba az idénymunkásokról 

szóló 2014/36/EU irányelvet;” 

4. rész „felhívja a nemzeti egészségügyi és munkabiztonsági hatóságokat, hogy 

különítsenek el forrásokat a mezőgazdasági üzemek biztonságára vonatkozó 

információk terjesztésére;” 

 
ECR, S&D: 

72. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „– például a balti államokat és Lengyelországot sújtó afrikai 

sertéspestisre és a Franciaországot sújtó madárinfluenzára –” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
GUE/NGL, ENF: 

I. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az Európai Unió a foglalkoztatást – többek között az ESBA 

felhasználásával – az egyik legfontosabb prioritásává tette, és mivel ebben az 

összefüggésrendszerben” 

2. rész „az Európai Unió a foglalkoztatást – többek között az ESBA felhasználásával – az 

egyik legfontosabb prioritásává tette, és mivel ebben az összefüggésrendszerben” 

kivéve:  „– többek között az ESBA felhasználásával –” 

3. rész „– többek között az ESBA felhasználásával –” 
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ECR, PPE, ENF: 

U. preb. 

1. rész „mivel ez európai mezőgazdasági termelők egyre globálisabb piacon működnek, 

ezért más ágazatokhoz képest jobban ki vannak téve az árak ingadozásának;” 

2. rész „mivel a jelenleg tárgyalás tárgyát képező kereskedelmi megállapodások – például a 

transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségi megállapodás (TTIP), az EU és 

Kanada közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás (CETA), valamint 

az EU és a Mercosur közötti szabadkereskedelmi megállapodás – fenyegetést 

jelentenek a munkahelyteremtésre és a mezőgazdasági megélhetés támogatása 

feltételeinek megteremtésére nézve;” 

 
ENF, S&D: 

AI. preb. 

1. rész „mivel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) a vidéki 

területeken középtávú támogatást nyújt a társadalom peremére szorult közösségek 

számára a lakhatás, az egészségügy, az oktatás és a foglalkoztatás tekintetében;” 

2. rész „mivel az EMVA képes figyelembe venni a menekültek egyedi igényeit, és a vidéki 

területeken folytatott különféle tevékenységi ágazatokban szakképzési és 

készségelsajátítási intézkedések céljára használható;” 

3. rész „mivel az EMVA képes figyelembe venni a menekültek egyedi igényeit, és” 
 

Egyéb 

Hibajegyzék: az összes nyelvi változatot érinti. 

 


