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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 

cikk cikk 

preb. preambulumbekezdés 

ÁLL. IND. állásfoglalásra irányuló indítvány 

KÖZ. ÁLL. IND. közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

TITK. titkos szavazás 
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1. Az Ukrajna és az Europol közötti operatív és stratégiai együttműködésről szóló 

megállapodás * 

Jelentés: Mariya Gabriel (A8-0342/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 442, 80, 72 

 

 

2. Jean-François Jalkh mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem 

Jelentés: Kostas Chrysogonos (A8-0318/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: határozatra irányuló 

javaslat 

 +  

 

 

 

3. Jean-François Jalkh mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem 

Jelentés: Kostas Chrysogonos (A8-0319/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: határozatra irányuló 

javaslat 

 +  

 

 

 

4. A tőkehalállományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó hosszú távú 

terv ***II 

Ajánlás második olvasatra Diane Dodds (A8-0325/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

A tanácsi álláspontot jóváhagyottnak nyilvánítják. 
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5. A pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos információkhoz való adóhatósági 

hozzáférés * 

Jelentés: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Az illetékes bizottság 

módosításai – 

tömbszavazás 

1-8 

10-18 

20-22 

bizottság  +  

Az illetékes bizottság 

módosításai – külön 

szavazás 

9 bizottság kül. -  

19 bizottság kül/ESz + 362, 291, 29 

szavazás: a Bizottság javaslata  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 590, 32, 64 

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 9., 19. mód. 
 

 

6. Az Európai Központi Bank 2015. évi éves jelentése 

Jelentés: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1. bek. után 7 EFDD  -  

8 EFDD  -  

9 EFDD  -  

3. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 491, 149, 53 

3. bek. után 1 Verts/ALE  -  

10 EFDD  -  

6. bek. 6 ENF NSz - 89, 516, 88 

bek. eredeti szöveg NSz + 471, 213, 8 

7. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

8. bek. után 11 EFDD  -  

9. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3/NSz + 480, 178, 38 

9. bek. után 12 EFDD  -  

13 EFDD  -  

14 EFDD  -  

12. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 675, 12, 9 

15. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

16. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 682, 8, 5 

16. bek. után 17 GUE/NGL  -  

17. bek. után 18 GUE/NGL  -  

19. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

25. bek. 2 Verts/ALE  -  

27. bek. 19 GUE/NGL  -  

27. bek. után 15 EFDD  -  

16 EFDD  -  

32. bek. után 3 Verts/ALE  -  

D. preb. 20T GUE/NGL  -  

H. preb. 22 GUE/NGL  -  

I. preb. 21T GUE/NGL  -  

O. preb. 23T GUE/NGL  -  

4 ENF  -  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

P. preb. 5 ENF NSz - 74, 589, 32 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 437, 121, 140 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 3., 6., 9. bek. (3. rész) 

ENF: 12., 16. bek., 5., 6. mód. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 19. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

15. bek. 

1. rész „megérti, hogy miért van szükség a negatív kamatlábakra, ám” 

2. rész „továbbra is aggódik a negatív kamatláb-politikának az egyéni betétesekre és a 

nyugdíjpénztárak pénzügyi egyensúlyára esetlegesen gyakorolt hatása és az 

eszközbuborékok kialakulása miatt; aggasztja az, hogy egyes tagállamokban a 

hosszú távú megtakarítási kamatok elmaradnak az inflációs rátától; úgy véli, hogy a 

demográfiai változások és a takarékosságot illető kulturális preferenciák 

következtében a betéteket érő ezen negatív hatások a háztartások megtakarítási 

rátájának növekedéséhez vezethetnek, ami károsan hathat az euróövezet belföldi 

keresletére; figyelmeztet arra, hogy a letéti kamatok lefelé irányuló merevsége miatt 

korlátozottak lesznek annak az előnyei, hogy az EKB egyre lejjebb szorítja a letéti 

kamatokat a negatív tartományba;” 

 
ENF: 

7. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „felhívja az EKB-t, hogy készítsen tanulmányt arról, hogy 

milyen hatással járna az eszközvásárlási program, ha a másodlagos piacokon fel 

tudná vásárolni a beruházási és kutatási kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó 

tagállami államadósságokat;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
ECR, ENF: 

9. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „felszólít ezzel kapcsolatban a bankunió gyors fokozatos 

kiteljesítésére és maradéktalan megvalósítására, valamint a teljes tagállami 

megfelelésre a kapcsolódó jogszabályokkal, valamint egy tőkepiaci unió 

kiépítésével,” 

2. rész „felszólít ezzel kapcsolatban a bankunió gyors fokozatos kiteljesítésére és 

maradéktalan megvalósítására, valamint a teljes tagállami megfelelésre a kapcsolódó 

jogszabályokkal, valamint egy tőkepiaci unió kiépítésével,”, kivéve: „a bankunió 

gyors fokozatos kiteljesítésére és maradéktalan megvalósítására, valamint a teljes 

tagállami megfelelésre a kapcsolódó jogszabályokkal, valamint” 

3. rész „a bankunió gyors fokozatos kiteljesítésére és maradéktalan megvalósítására, 

valamint a teljes tagállami megfelelésre a kapcsolódó jogszabályokkal, valamint” 
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7. Zöld könyv a lakossági pénzügyi szolgáltatásokról 

Jelentés: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1 után 5 több mint 76 

képviselő 

 -  

11. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 535, 146, 18 

24. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

29. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

34. bek. 1 több mint 76 

képviselő 

ESz + 346, 325, 27 

34. bek. után 2 több mint 76 

képviselő 

rész.   

1/ESz - 185, 501, 12 

2/ESz - 320, 364, 11 

3 több mint 76 

képviselő 

 -  

35. 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 kül. +  

45. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

46. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 354, 326, 18 

49. bek. 6 több mint 76 

képviselő 

ESz - 296, 352, 44 

51. bek. után 7 több mint 76 

képviselő 

 -  

B. preb. 4 több mint 76 

képviselő 

ESz + 450, 200, 48 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 552, 128, 11 

 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 11. bek. (2. rész) 

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 29. bek. 

PPE: 40., 45. bek. 

S&D: 46. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

11. bek. 

1. rész „emlékeztet rá, hogy a zöld könyvön alapuló valamennyi kezdeményezésnek 

összhangban kell lennie az adócsalás, az adókikerülés és adókijátszás, valamint a 

pénzmosás elleni nemzetközi küzdelem fokozásával;” 

2. rész „és ezen belül a közös adóazonosító szám bevezetésére irányuló erőfeszítések” 

 
35. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
PPE: 

24. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „megállapítja, hogy az alkalmazottak és a közvetítők 

értékesítési célokhoz kapcsolódó díjazása gyakran vezethet nem megfelelő 

keresztértékesítéshez és megtévesztő értékesítéshez;” 

2. rész a fenti szövegrész 
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38. bek. 

1. rész „sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy erősítsék meg a lakossági pénzügyi 

szolgáltatások piacához kapcsolódó alternatív vitarendezési mechanizmusokat, és e 

célból biztosítsák, hogy az alternatív vitarendezéssel foglalkozó testületek valóban 

függetlenek legyenek, bizonyosodjanak meg arról, hogy ezek a testületek minden 

piaci szereplőre kiterjednek, valamint hozzanak intézkedéseket annak biztosítása 

érdekében, hogy a Pénzügyi Vitarendezési Hálózat (FIN-NET) hatékonyabbá és a 

fogyasztók körében ismertebbé váljon;” 

2. rész „sürgeti továbbá a Bizottságot, hogy a kollektív jogorvoslatról szóló ajánlás 

végrehajtásának tervezett értékelését követően vizsgálja meg az európai kollektív 

jogorvoslati rendszer bevezetésének lehetőségét;” 

 
S&D: 

2. mód. 

1. rész „felhívja a Bizottságot, hogy vegye fontolóra egy gyűjtőjogszabály bevezetését azzal 

a céllal, hogy a jelenlegi „összetoldozott” rendszer helyett egy szilárd, következetes 

és átlátható fogyasztóvédelmi keretrendszert hozzon létre, ideértve a tagállamok 

közötti felügyeleti konvergenciát is;” 

2. rész „felhívja a Bizottságot, hogy az európai felügyeleti hatóságok finanszírozása és 

irányításának küszöbön álló felülvizsgálata keretében terjessze ki az európai 

felügyeleti hatóságok fogyasztóvédelemmel kapcsolatos megbízatását; megbízza az 

európai felügyeleti hatóságokat, hogy irányítsák az üzletvitellel kapcsolatos 

felügyeleti gyakorlatok tagállamok közötti összehangolására irányuló munkát;” 
 

 

8. Európai védelmi unió 

Jelentés: Urmas Paet (A8-0316/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 456, 213, 26 

2/NSz + 360, 296, 34 

2. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 453, 197, 44 

2/NSz + 431, 204, 48 

4. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz - 283, 394, 18 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

5. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 451, 200, 47 

6. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 470, 195, 27 

szóbeli módosítás 

7. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 398, 266, 31 

9. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 422, 238, 37 

2/NSz + 358, 308, 27 

11. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 406, 232, 60 

12. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 421, 190, 81 

16. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 466, 200, 29 

19. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 393, 264, 38 

20. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz - 267, 379, 49 

24. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 378, 280, 37 

28. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 355, 303, 33 

29. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 385, 276, 35 

31. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

34. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 483, 187, 27 

2/NSz + 364, 300, 26 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

35. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 442, 220, 36 

36. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 442, 159, 87 

40. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 457, 202, 36 

2/NSz + 399, 266, 26 

47. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 344, 313, 33 

D. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz - 300, 381, 10 

G. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 382, 279, 29 

K. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 426, 239, 32 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 369, 255, 70 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: D. preb. (2. rész), G. preb. (2. rész), K. preb. (2. rész), 1. bek. (2. rész), 4. bek. (2. 

rész), 9. bek. (2. rész), 19. bek. (2. rész), 20. bek. (2. rész), 24., 28., 34. bek. (2. 

rész), 40. bek. (2. rész), 47. bek. (2. rész) 

GUE/NGL: 2., 7., 11., 16., 24., 28., 36., 40. bek. 

EFDD: 1., 2. bek. (1. rész), 5., 6., 9., 12., 16., 24., 28., 29., 34., 35. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 

D. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „mivel a tagállamok felhatalmazást kaptak egy európai 

biztonsági és védelmi unió létrehozására, aminek később a megfelelő időben az 

európai fegyveres erők létrehozásához kellene elvezetnie;” 

2. rész a fenti szövegrész 
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G. preb. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
K. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „többek között adott esetben az uniós támogatások 

felhasználása révén,” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
1. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „hogy azt az EU következő többéves politikai és pénzügyi 

kerete alatt létre lehessen hozni;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
4. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „kollektív”, „az európai védelmi unió irányába tett 

szükséges lépésként”, „a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló 

térség egészében” és „az EUSZ 42. cikkének (7) bekezdése alapján” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
9. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy az Uniónak saját forrásokat kell rendelkezésre bocsátania arra, hogy 

nagyobb és rendszeresebb európai védelmi együttműködést ösztönözzön a 

tagállamai között, beleértve az állandó strukturált együttműködést;” 

2. rész „meggyőződése, hogy az uniós források felhasználása a kohézió és a szolidaritás 

egyértelmű kifejezése lenne, és hogy ez lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy 

egy közösebb erőfeszítés keretében javítsák a katonai képességeiket;” 

 
19. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „úgy véli, hogy az ipar fenntartásának kulcsa a tagállamok 

védelmi kiadásainak növelése, valamint annak biztosítása, hogy az iparág 

világszinten versenyképes maradjon;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
20. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „aminek pozitív következményei lennének a növekedés és a 

munkahelyteremtés terén;” és „amelyek az adómentességeket is magukban 

foglalhatják,” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
31. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és serkentik a növekedést és a munkahelyteremtést,” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
34. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „európai” és „különösen az uniós finanszírozású védelmi 

kutatási programokon és olyan intézkedéseken keresztül, amelyek a teljes értéklánc 

mentén erősítik az ipari együttműködést;” 

2. rész a fenti szövegrész 
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40. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a GDP-jük 2%-ában célozzák meg a védelemre fordítandó 

összeget, valamint hogy ” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
47. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: 

„1. franciabekezdés”  

„2. franciabekezdés”  

„4. franciabekezdés”  

„6. franciabekezdés”  

„a következő többéves pénzügyi keret tervezésének keretében való első alkalmazás 

céljából;” (a 7. franciabekezdésben)  

„9. franciabekezdés”  

„hogy a mechanizmus több közösségi forrást biztosítson az uniós missziók 

számára;” (a 12. franciabekezdésben)  

„uniós szintű jogszabályok alkotása céljából;” (a 14. franciabekezdésben) 

2. rész a fenti szövegrész 

 
EFDD: 

2. bek. 

1. rész „sürgeti az uniós tagállamokat, hogy aknázzák ki a Lisszaboni Szerződésben a 

KBVP tekintetében meglévő lehetőségeket, különös tekintettel az EUSZ 42. 

cikkének (6) bekezdése szerinti állandó strukturált együttműködésre, illetve a 41. 

cikkének (3) bekezdése szerinti induló alapra;” 

2. rész „emlékeztet arra, hogy az EUSZ 43. cikke szerinti petersbergi feladatok az 

ambiciózus katonai feladatok hosszú listájából állnak, például a közös leszerelési 

műveleteket, humanitárius és mentési feladatokat, katonai tanácsadói és 

segítségnyújtási feladatokat, konfliktusmegelőzést és békefenntartást, harcoló erők 

válságkezelésben kifejtett feladatait – beleértve a béketeremtést is – és a 

konfliktusok lezárását követően a helyzet stabilizálására irányuló műveleteket 

foglalnak magukban; emlékeztet arra, hogy ugyanez a cikk azt is megállapítja, hogy 

ezek a feladatok hozzájárulhatnak a terrorizmus elleni küzdelemhez, ideértve a 

terrorizmus ellen saját területükön küzdő harmadik országok támogatását is; 

hangsúlyozza, hogy a KBVP jelenlegi állapota nem teszi lehetővé, hogy az EU 

ellássa az összes felsorolt feladatot; úgy véli, hogy annak kell lennie a napirenden, 

hogy szisztematikusan dolgoznak olyan módszerek kialakításán, amelyek lehetővé 

teszik, hogy az EU teljesítse a Lisszaboni Szerződés célkitűzéseit;” 
 

Egyéb 

Urmas Paet a következő szóbeli módosítást nyújtotta be a 6. bekezdéshez: 

„6. felhívja a Bizottság elnökét, hogy hozzon létre egy, a Bizottság tagjaiból álló, „védelmi ügyekkel” 

foglalkozó állandó munkacsoportot az alelnök/főképviselő elnökletével; kéri, hogy a Parlament 

állandó képviselőkkel részt vehessen e csoport munkájában; támogatja, hogy a Bizottság jól 

összpontosított kutatás, tervezés és végrehajtás révén aktívabb szerepet vállaljon a védelemben; 

felhívja az alelnököt/főképviselőt, hogy építse be az éghajlatváltozás témakörét az EU valamennyi 

külső fellépésébe, különösen a KBVP-be;” 
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9. A vízi személyszállításban rejlő lehetőségek kiaknázása 

Jelentés: Keith Taylor (A8-0306/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

10. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

14. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 564, 100, 33 

18. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 576, 102, 14 

19. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 583, 77, 35 

 3 +  

20. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 551, 82, 64 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 14. bek. (2. rész), 18. bek. (2. rész), 19. bek. (2. rész) 

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 20. bek. 
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

14. bek. 

1. rész „üdvözli a vízi személyszállítási ágazat arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a vízi 

közlekedés zöldebbé tételét célzó európai keret részeként környezetkímélőbb és 

magasabb energiahatékonyságú hajókra váltsanak;” 

2. rész „úgy véli, hogy ez olcsóbb, fenntartható és ezáltal gazdaságilag versenyképesebb 

megoldásokat eredményez majd, általánosságban véle olcsóbbá, tisztábbá és 

„zöldebbé” téve az ágazatot;” 

 
18. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a kén-oxidokra vonatkozó határértékekre” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
GUE/NGL: 

10. bek. 

1. rész „felhívja a tagállamokat, hogy mozdítsák elő és támogassák a helyi 

kezdeményezéseket, amelyek célja a belvízi szállítási ágazat aktiválása az 

agglomerációk ellátásának eszközeként, beleértve az elosztóközpontok kialakítását a 

folyami kikötőkben, valamint a személyszállítás fejlesztését,” 

2. rész „elsősorban azért, hogy növeljék az érintett területek vonzerejét a turisták számára;” 

 
ECR, GUE/NGL: 

19. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „szén-dioxid-mentesítéséhez”, „a cseppfolyósított földgázt” 

és „nem fosszilis” 

2. rész „szén-dioxid-mentesítéséhez” és „nem fosszilis” 

3. rész „a cseppfolyósított földgázt” 
 

 

 

10. A fejlesztési együttműködés hatékonyságának fokozása 

Jelentés: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

5. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 607, 40, 47 

2/NSz + 547, 102, 27 

12. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

23. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2 +  

28. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 637, 32, 15 

2/NSz + 570, 92, 28 

32. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

I. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 545, 39, 92 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 5., 28. bek. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: I. preb. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

5. bek. 

1. rész „sürgeti az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy teljesítsék azt a régóta fennálló 

kötelezettségvállalásukat, amely szerint bruttó nemzeti jövedelmük 0,7 %-át 

támogatási célokra ajánlják, és ösztönzi őket arra, hogy fokozzák fejlesztési 

támogatásaikat mind az uniós költségvetésen, mind az Európai Fejlesztési Alapon 

(EFA) keresztül, valamint hogy fogadjanak el ütemtervet a kötelezettségvállalás 

átlátható, kiszámítható és elszámoltatható teljesítése érdekében;” 

2. rész „óva int a hivatalos fejlesztési támogatási kritériumok azzal a céllal történő 

enyhítésétől, hogy a fejlődő országokban a fenntartható fejlődés előmozdításához 

közvetlenül kapcsolódó kiadásoktól eltérő kiadásokat fedezzenek;” 

 
28. bek. 

1. rész „emlékeztet arra, hogy az EU és a tagállamai kötelezettséget vállaltak arra, hogy 

megszüntetik a kötött segélyeket, és elismeri az ezen a téren elért előrehaladást;” 

2. rész „további erőfeszítéseket szorgalmaz annak felgyorsítása érdekében, hogy globális 

szinten a fejlesztési segélyek minden adományozója megszüntesse a kötött 

segélyeket, beleértve a feltörekvő gazdaságokat is; kéri a támogatásnyújtókat, hogy 

első lehetőségként a partnerországok közbeszerzési eljárásait vegyék igénybe;” 

 
GUE/NGL: 

12. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 
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23. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a vallási alapú szervezetek” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
32. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „fogadó országokban tapasztalható” 

2. rész a fenti szövegrész 

 


