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MELLÉKLET 
 

A SZAVAZÁSOK EREDMÉNYE 
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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. Uniós Vámkódex: az Unió vámterületét tengeri vagy légi úton ideiglenesen elhagyó 

áruk ***I 

Jelentés: Maria Grapini (A8-0329/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 621, 20, 2 

 

 

 

2. A lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési 

termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok az 

alkalmazása kezdő napja tekintetében ***I  

Jelentés: Pervenche Berès (A8-0356/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 561, 9, 75 

 

 

3. EU–Kiribati-megállapodás a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli 

mentességről *** 

Ajánlás: Mariya Gabriel (A8-0334/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: egyetértés NSz + 567, 51, 24 

 

 

 

4. EU−Salamon-szigetek-megállapodás a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok 

alóli mentességről *** 

Ajánlás: Mariya Gabriel (A8-0336/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: egyetértés NSz + 562, 53, 27 
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5. EU−Mikronézia-megállapodás a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli 

mentességről *** 

Ajánlás: Mariya Gabriel (A8-0337/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: egyetértés NSz + 565, 52, 28 

 

 

 

6. EU–Tuvalu-megállapodás a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli 

mentességről *** 

Ajánlás: Mariya Gabriel (A8-0333/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: egyetértés NSz + 564, 52, 27 

 

 

 

7. EU–Marshall-szigetek-megállapodás a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok 

alóli mentességről *** 

Ajánlás: Mariya Gabriel (A8-0335/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: egyetértés NSz + 560, 53, 27 

 

 

8. Az Európai Unió Szolidaritási Alapja: értékelés 

Jelentés: Salvatore Cicu (A8-0341/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 589, 13, 42 

 

  



 

P8_PV(2016)12-01(VOT)_HU.docx 4 PE 595.928 

 

9. Az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, a bűncselekmények 

megelőzése, kivizsgálása, felderítése és büntetőeljárás alá vonása céljából kezelt 

személyes adatok védelméről szóló megállapodásnak a Szerződésekkel való 

összeegyeztethetőségére vonatkozó bírósági vélemény 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-1304/2016, B8-1305/2016 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-1304/2016 

(GUE/NGL) 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

NSz - 165, 442, 36 

Állásfoglalási indítvány B8-1305/2016 

(ALDE) 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

NSz - 206, 394, 42 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: zárószavazás (B8-1304/2016), (B8-1305/2016) 
 

Egyéb 

Nathalie Griesbeck (ALDE képviselőcsoport) szintén aláírta a B8-1305/2016. sz. állásfoglalási 

indítványt. 
 

 

10. USA−EU-megállapodás a bűncselekményekkel kapcsolatban a személyes adatok 

védelméről *** 

Ajánlás: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: egyetértés NSz + 481, 75, 88 
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11. EU‒Ghána átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás *** 

Ajánlás: Christofer Fjellner (A8-0328/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: egyetértés NSz + 375, 220, 46 

 

 

 

12. A rendkívüli tartalék 2016. évi igénybevétele 

Jelentés: José Manuel Fernandes (A8-0347/2016) (minősített többség szükséges) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

NSz + 530, 83, 32 

 

 

 

13. 4/2016. sz. költségvetés-módosítási tervezet: Az előirányzatok aktualizálása a 

migrációs és a biztonsági kérdésekkel kapcsolatos legutóbbi fejlemények 

figyelembevétele céljából, kifizetési és kötelezettségvállalási előirányzatok 

csökkentése 

Jelentés: José Manuel Fernandes (A8-0350/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

3. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 531, 94, 15 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 520, 53, 67 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 3. bek. 
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14. 5/2016. sz. költségvetés-módosítási tervezet: A saját forrásokról szóló határozat 

végrehajtása 

Jelentés: José Manuel Fernandes (A8-0348/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

A. preb. 1 GUE/NGL NSz - 76, 522, 46 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 530, 83, 29 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 1. mód. 
 

 

15. Az EU Szolidaritási Alapjának igénybevétele a Németországnak szóló 

segítségnyújtás céljából 

Jelentés: Monika Hohlmeier (A8-0352/2016) (minősített többség szükséges a szavazatok 3/5-ével) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

NSz + 592, 9, 43 

 

 

 

16. 6/2016. sz. költségvetés-módosítási tervezet, amely az EU Szolidaritási Alapjának a 

Németországnak szóló támogatás céljából történő igénybevételére irányuló 

javaslatot kíséri 

Jelentés: José Manuel Fernandes (A8-0349/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

C. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 590, 25, 29 
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR 

C. preb. 

1. rész „mivel az Európai Unió Szolidaritási Alapja a többéves pénzügyi keretről szóló 

rendeletben meghatározott speciális eszköz” 

2. rész „és a megfelelő kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokat a többéves 

pénzügyi keret felső határai felett kell szerepeltetni a költségvetésben;” 
 

 

17. A rendkívüli tartalék 2017. évi igénybevétele 

Jelentés: Jens Geier (A8-0346/2016) (minősített többség szükséges) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

6. bev. hiv. után 1 GUE/NGL NSz - 133, 455, 50 

A. preb. 2 GUE/NGL NSz - 94, 500, 48 

A. preb. után 3 GUE/NGL NSz - 87, 514, 42 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 508, 89, 45 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 1., 2., 3. mód. 
 

 

18. A Rugalmassági Eszköz igénybevétele a jelenlegi migrációs, menekültügyi és 

biztonsági válság kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések 

finanszírozására 

Jelentés: Jens Geier (A8-0351/2016) (minősített többség szükséges a szavazatok 3/5-ével) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 560, 61, 18 

4. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

5. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 526, 70, 44 
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Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 2. bek. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR 5. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR 

4. bek. 

1. rész „megismétli, hogy ezen eszköznek a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 11. 

cikke szerinti igénybevétele újra kiemeli azt a döntő fontosságú igényt, hogy az 

uniós költségvetésnek rugalmasabbnak kell lennie” 

2. rész „továbbá megismétli a többéves pénzügyi keret félidős értékelése/felülvizsgálata 

keretében kifejtett álláspontját, miszerint a Rugalmassági Eszköz éves összegét 2 

milliárd euróra kell növelni;” 
 

 

19. Az EU Szolidaritási Alapjának igénybevétele az Unió 2017. évi általános 

költségvetésből folyósítandó előlegfizetések biztosítása céljára 

Jelentés: Patricija Šulin (A8-0323/2016) (minősített többség szükséges a szavazatok 3/5-ével) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 610, 24, 7 

 

 

20. 2017-es költségvetési eljárás: közös szöveg 

Jelentés: Jens Geier és Indrek Tarand (A8-0353/2016) (a közös szöveg elutasításához minősített 
többség szükséges) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

közös szöveg NSz + 438, 194, 7 

 

Egyéb 

A jogalkotási állásfoglalás az alábbi új (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) megállapítja, hogy a Parlament személyzetének létszáma ezen egyeztetés egyik kiemelkedő 

kérdése volt; emlékeztet arra, hogy az informális megállapodás alapján a költségvetési hatóság 

mindkét ága kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a költségvetés rá vonatkozó szakasza 

tekintetében, és emlékeztet azon politikai döntésére, miszerint a képviselőcsoportok mentesülnek 

az 5%-os létszámcsökkentési cél alól, amint azt a 2014., 2015., 2016. és 2017. évi költségvetésről 

szóló állásfoglalásaiban is hangsúlyozta; újra fogja értékelni azt, hogy a költségvetési döntések 

milyen következményekkel járnak az intézmény működése tekintetében;” 
 

 



 

P8_PV(2016)12-01(VOT)_HU.docx 9 PE 595.928 

21. A földrengések utáni olaszországi helyzet 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, 
B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016, B8-1296/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Képviselőcsoport által benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány 

B8-1284/2016  ENF  -  

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B8-1285/2016 

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

6. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 526, 52, 39 

7. bek. 2 ECR NSz - 158, 446, 32 

bek. eredeti szöveg NSz + 354, 246, 33 

8. bek. után 1 GUE/NGL NSz + 347, 263, 22 

13. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-1285/2016  PPE  ↓  

B8-1286/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1288/2016  S&D  ↓  

B8-1289/2016  EFDD  ↓  

B8-1291/2016  ECR  ↓  

B8-1294/2016  ALDE  ↓  

B8-1296/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 6. bek., 1. mód. 

EFDD: 7. bek. 

ECR 2. mód. 
 



 

P8_PV(2016)12-01(VOT)_HU.docx 10 PE 595.928 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE, PPE: 7. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR 

13. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „úgy véli, hogy a javasolt salátarendeletben előírt, az 

Európai Unió Szolidaritási Alapja éves pénzügyi elosztásának költségvetésbe való 

részleges beemelése segíthetne a jövőben felgyorsítani az igénybevételi eljárást”, 

„továbbá” és „az esetleges jövőbeli reformokkal összefüggésben”; 

2. rész a fenti szövegrész 
 

Egyéb 

Dario Tamburrano (EFDD képviselőcsoport) szintén aláírta a RC-B8-1285/2016. sz. közös 

állásfoglalásra irányuló indítványt. 
 

 

22. A biztosok érdekeltségi nyilatkozatai – Irányelvek 

Jelentés: Pascal Durand (A8-0315/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

28. bek., g) pont 1 több mint 76 

képviselő 

NSz + 623, 3, 5 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 615, 5, 6 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 1. mód. 
 

 

23. A tengeri olaj- és gázipari tevékenységekre vonatkozó felelősség, kártérítés és 

pénzügyi biztosítékok 

Jelentés: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

8. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

19. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2/ESz + 342, 285, 6 

20. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 349, 280, 4 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 506, 106, 15 

 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

8. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy a tengeri balesetekkel kapcsolatos polgári felelősségre vonatkozóan 

szigorú szabályokat kell megállapítani annak megkönnyítése érdekében, hogy a 

károsultak (jogi és természetes személyek egyaránt) hozzáférjenek az 

igazságszolgáltatáshoz, mivel ez ösztönözheti a tengeri olaj- és gázipari 

tevékenységek végzőit a működési kockázatok megfelelő kezelésének kialakítására;” 

2. rész „úgy véli, hogy a pénzügyi felelősség felső határértékének megállapítását el kell 

kerülni;” 

 
19. bek. 

1. rész „sürgeti a Bizottságot, hogy ösztönözze a tagállamokat a tengeri olaj- és gázipari 

általános vagy szállítási tevékenység során történt balesetekkel kapcsolatos 

hagyományos kártérítési követelésekre vonatkozó pénzügyi biztosítéki eszközök 

kialakítására, a fizetésképtelenség esetére is kiterjedően; úgy véli, hogy ez 

korlátozhatná a gazdasági szereplők véletlen szennyezések miatti felelősségének 

áthárítását az államra, amely a jelenlegi szabályok meghagyása esetén a kártérítés 

költségeit viselni lenne köteles;” 

2. rész „úgy véli ebben az összefüggésben, hogy értékelni lehetne egy, a tengeri kitermelési 

ágazat által befizetett díjakon alapuló uniós alap létrehozásának lehetőségét;” 

 
20. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „sajnálja azonban, hogy a környezet büntetőjog általi 

védelméről szóló irányelv hatálya nem terjed ki a tengeri olaj- és gázipari 

tevékenységek biztonságáról szóló irányelvben foglalat valamennyi tevékenységre; 

sajnálattal állapítja meg, hogy a tengeri biztonság megsértésével kapcsolatos 

bűncselekmények és minimumszankcióik meghatározásai az Unióban nincsenek 

harmonizálva;” 

2. rész a fenti szövegrész 
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24. A Kongói Demokratikus Köztársaságban fennálló helyzet 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, 

B8-1319/2016, B8-1320/2016, B8-1324/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B8-1310/2016 

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

4. bek. után 1 Verts/ALE  -  

2 Verts/ALE NSz - 145, 454, 31 

7. bek. 3 Verts/ALE  -  

7. bek. után 4 Verts/ALE  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-1310/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1313/2016  EFDD  ↓  

B8-1315/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1316/2016  ECR  ↓  

B8-1319/2016  PPE  ↓  

B8-1320/2016  ALDE  ↓  

B8-1324/2016  S&D  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 2. mód. 
 

Egyéb 

Barbara Lochbihler (Verts/ALE képviselőcsoport) szintén aláírta az RC-B8-1310/2016. sz. közös 

állásfoglalásra irányuló indítványt. 
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25. Hozzáférés az energiához a fejlődő országokban 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-1227/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-1227/2016 

(DEVE bizottság) 

1. bek. után 2 GUE/NGL NSz - 186, 411, 30 

4. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 347, 261, 16 

4. bek. után 3 Verts/ALE  -  

11. bek. 4 Verts/ALE NSz + 562, 11, 59 

12. bek. 5 Verts/ALE ESz + 354, 272, 5 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2 ↓  

14. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 396, 226, 7 

15. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

16. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 345, 269, 15 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

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

11. bev. hiv. után 6 S&D  +  

B. preb. 1 GUE/NGL NSz - 244, 332, 54 

K. preb. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 373, 242, 9 

O. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

P. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

X. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

Z. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 4. mód. 

GUE/NGL: 1., 2. mód. 

S&D: 16. bek. (2. rész) 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: X. preb. 

PPE: 8. bev. hiv., K., O., P., Z. preb., 4., 16. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 

16. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a fosszilis tüzelőanyagokra nyújtott támogatások fokozatos 

megszüntetésére, és ösztönzi az így felszabadult” 

2. rész a fenti szövegrész 

 

GUE/NGL: 

15. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a támogatásötvözést, amennyiben az” 

2. rész a fenti szövegrész 

 

PPE: 

12. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „különösen megjegyzi, hogy a biomassza energiává 

alakítása új veszélyekkel fenyeget például az élelmezésbiztonság, a megbízható 

földbirtoklási rendszerek, az erdőirtás és a föld minőségének romlása 

vonatkozásában;” 

2. rész a fenti szövegrész 
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14. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „felhívja az EU-t és a tagállamokat, hogy nyújtsanak 

támogatást és technikai segítséget az afrikai tisztaenergia-folyosóról szóló 

kezdeményezéssel kapcsolatos cselekvési terv végrehajtásához, amely 

kezdeményezés célja, hogy a teljes villamosenergia-igény felét tiszta, hazai és 

költséghatékony megújuló energiaforrásokból fedezzék 2030-ra és ezáltal 

csökkentsék a szén-dioxid-kibocsátást;” 

2. rész a fenti szövegrész 
 

 

26. Az európai fizetési meghagyásos eljárás alkalmazása 

Jelentés: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

NSz + 568, 43, 8 

 


