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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. Fizetésképtelenségi eljárások és fizetésképtelenségi szakértők ***I 

Jelentés: Tadeusz Zwiefka (A8-0324/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 624, 30, 32 

 

 

2. Az EK–Üzbegisztán partnerségi és együttműködési megállapodás rendelkezéseinek 

a kétoldalú textilkereskedelemre történő kiterjesztése ***I 

Ajánlás: Maria Arena (A8-0332/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: egyetértés NSz + 564, 100, 41 

 

 

 

3. Az EK–Üzbegisztán partnerségi és együttműködési megállapodás rendelkezéseinek 

a kétoldalú textilkereskedelemre történő kiterjesztése (állásfoglalás) 

Jelentés: Maria Arena (A8-0330/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 567, 68, 69 

 

 

4. Az EU–Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodás (Ecuador csatlakozása) *** 

Ajánlás: Helmut Scholz (A8-0362/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: egyetértés NSz + 544, 114, 44 

 

 

 



P8_PV-PROV(2016)12-14(VOT)_HU.docx 3 PE 596.793 

5. EU–Norvégia-megállapodás a Skagerrak halászterületeihez való kölcsönös 

hozzáférésről *** 

Ajánlás: Jørn Dohrmann (A8-0321/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: egyetértés NSz + 670, 28, 7 

 

 

 

6. EU–Norvégia-megállapodás a Skagerrak halászterületeihez való kölcsönös 

hozzáférésről (állásfoglalás) 

Jelentés: Jørn Dohrmann (A8-0320/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 638, 10, 49 

 

 

7. A Grúzia és az Europol közötti operatív és stratégiai együttműködésről szóló 

megállapodás 

Jelentés: Claude Moraes (A8-0343/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 544, 99, 66 

 

 

8. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: EGF/2016/004 

ES/Comunidad Valenciana automotive 

Jelentés: Esteban González Pons (A8-0379/2016) (minősített többség szükséges a leadott szavazatok 

3/5-ével) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

18. bek. után 4 GUE/NGL NSz - 294, 395, 13 

5 GUE/NGL NSz - 275, 414, 15 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

F. preb. után 1 GUE/NGL  -  

2 GUE/NGL  -  

3 GUE/NGL  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 613, 82, 12 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 4., 5. mód. 
 

 

9. A vasúti vállalkozások elszámolásainak normalizálása ***II 

Ajánlás második olvasatra Merja Kyllönen (A8-0368/2016) (minősített többség szükséges) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

A Tanács 

álláspontjának 

elutasítására irányuló 

javaslat 

1 ENF NSz - 69, 629, 8 

A tanácsi álláspontot jóváhagyottnak nyilvánítják. 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 1. mód. 
 

 

 

10. Belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások ***II 

Ajánlás második olvasatra Wim van de Camp (A8-0373/2016) (minősített többség szükséges) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

A Tanács 

álláspontjának 

elutasítására irányuló 

javaslat 

1= 

2= 

3= 

8= 

EFDD 

Verts/ALE 

ENF 

GUE/NGL 

NSz - 330, 354, 23 

4. cikk, 4. bek. után 4 S&D NSz - 333, 349, 24 

4. cikk, 6. bek. 9 GUE/NGL NSz - 150, 530, 25 

8. cikk, 2. bek. után. 10 GUE/NGL NSz - 128, 530, 48 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

7. preb. 5 GUE/NGL NSz - 127, 525, 47 

13. preb. 6 GUE/NGL NSz - 151, 515, 29 

14. preb. 7 GUE/NGL NSz - 159, 517, 29 

A tanácsi álláspontot jóváhagyottnak nyilvánítják. 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 1. mód. 

S&D: 4. mód. 

Verts/ALE: 1., 2., 3., 8. mód. 

GUE/NGL: 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. mód. 

ENF: 3. mód. 
 

 

 

11. Az egységes európai vasúti térség ***II 

Ajánlás második olvasatra David-Maria Sassoli (A8-0371/2016) (minősített többség szükséges) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

A Tanács 

álláspontjának 

elutasítására irányuló 

javaslat 

1= 

2= 

3= 

4= 

EFDD 

Verts/ALE 

ENF 

GUE/NGL 

NSz - 250, 459, 1 

1. cikk, 2. bek. után 5 GUE/NGL NSz - 161, 485, 49 

11. cikk, 2. bek. után 6 GUE/NGL NSz - 168, 524, 9 

11. cikk után 7T GUE/NGL NSz - 191, 495, 22 

8T GUE/NGL NSz - 189, 493, 25 

56. cikk, 3. bek., 2. 

albek. után 

9 GUE/NGL NSz - 183, 487, 28 

56. cikk, 3. bek. után 10 GUE/NGL NSz - 247, 454, 6 

56. cikk, 12. bek. után 11 GUE/NGL NSz - 166, 506, 34 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

63. cikk, 1. bek., 2. 

albek. után 

12T GUE/NGL  -  

63. cikk, 1. bek., 3. 

albek. után 

13T GUE/NGL  -  

A tanácsi álláspontot jóváhagyottnak nyilvánítják. 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 1. mód. 

Verts/ALE: 1., 2., 3., 4. mód. 

GUE/NGL: 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. mód. 

ENF: 3. mód. 
 

 

12. A kikötői szolgáltatások piacra jutása és a kikötők pénzügyi átláthatósága ***I 

Jelentés: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

a szöveg egésze 157 bizottság  +  

szavazás: a Bizottság javaslata  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 546, 140, 22 

 

Egyéb 

A jelentést a 2016. március 8-i ülésen visszautalták a Bizottsághoz (az eljárási szabályzat 61. 

cikkének (2) bekezdése) 

A 157. módosítás az ezen ülés során elfogadott módosítások helyébe lép. 
 

 

13. A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Juhan Parts 

Jelentés: Bart Staes (A8-0375/2016) (titkos szavazás (az eljárási szabályzat 182. cikkének (1) 

bekezdése)) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: Juhan Parts 

kinevezése 

 + 488, 133, 88 
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14. A Szén- és Acélipari Kutatási Alap Kutatási Programja * 

Jelentés: Jerzy Buzek (A8-0358/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Az illetékes bizottság 

módosításai – 

tömbszavazás 

1-5 

7-10 

bizottság  +  

2008/376/EK 

határozat 3. cikk, 1. 

bek., g. alpont 

16T Verts/ALE: ESz + 349, 343, 13 

2008/376/EK 

határozat 3. cikk, 2. 

bek., f) alpont után 

24 S&D NSz - 261, 408, 43 

2008/376/EK 

határozat 4. cikk, cím 

és 1. bek. 

21 S&D NSz - 279, 372, 58 

2008/376/EK 

határozat 4. cikk, 1. 

bek., i) pont után 

25 S&D NSz - 264, 398, 44 

2008/376/EK 

határozat 4. cikk, 2. és 

3. bek., 

17 Verts/ALE:  -  

2008/376/EK 

határozat 8. cikk, 

bevezetés 

20 Verts/ALE: ESz + 353, 346, 7 

2008/376/EK 

határozat 8. cikk, j) 

pont után 

22 S&D NSz - 326, 345, 37 

2008/376/EK 

határozat 21. cikk, b) 

pont 

26 GUE/NGL rész.   

1 -  

2 -  

2008/376/EK 

határozat 21. cikk, i) 

pont után 

6 bizottság rész.   

1/NSz + 666, 17, 27 

2/NSz - 315, 322, 65 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2008/376/EK 

határozat 22. cikk, 3. 

bek. 

11 Verts/ALE:  -  

2008/376/EK 

határozat 24. cikk, 2. 

bek., 1. számozatlan 

bek. 

13 Verts/ALE:  -  

2008/376/EK 

határozat 24. cikk, 3. 

bek., 1. számozatlan 

bek. 

12 Verts/ALE:  -  

2008/376/EK 

határozat 24. cikk, 3. 

bek., 2. számozatlan 

bek. 

14 Verts/ALE: ESz - 302, 393, 11 

2008/376/EK 

határozat 24. cikk, 3. 

bek. után 

15 Verts/ALE: ESz + 403, 302, 5 

2008/376/EK 

határozat Melléklet, 1. 

táblázat 

18 Verts/ALE: NSz - 299, 360, 50 

2008/376/EK 

határozat Melléklet, 2. 

táblázat 

19 Verts/ALE: NSz - 291, 359, 48 

1. preb. után 23 S&D NSz - 260, 413, 20 

szavazás: a Bizottság javaslata  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 562, 103, 45 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 21., 22., 23., 24., 25. mód. 

Verts/ALE: 6., 18., 19., 21. mód. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 

6. módosítás 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „beleértve a folyamatosságuknak és” és „hosszú távú 

életképességének biztosítását célzó további támogató intézkedéseket” 

2. rész a fenti szövegrész 
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26. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és hosszú távú életképességéhez” 

2. rész a fenti szövegrész 
 

 

15. Éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia világbeli helyzetéről és az Európai 

Unió ezzel kapcsolatos 2015. évi politikájáról 

Jelentés: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

6. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

10. bek. után 1 több mint 40 

képviselő 

NSz - 261, 388, 58 

35. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 464, 212, 23 

36. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 686, 16, 3 

2/NSz + 510, 176, 19 

40. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 386, 239, 84 

44. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

45. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

50. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

51. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

52. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

55. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

56. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 364, 326, 11 

58. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

60. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

61. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

63. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

64. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

78. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

87. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

89. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

 bek. eredeti szöveg kül. +  

98. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

104. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

 bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

109. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

117. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

119. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

124. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

126. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

129. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

136. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

140. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

141. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

148. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 626, 33, 45 

2/NSz + 382, 281, 31 

U. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

AG. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

AM. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 337, 356, 15 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 463, 115, 113 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 35., 36. bek. 

PPE: 40. bek. (2. rész), 148. bek., 1. am. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 55. bek. 

PPE: 63., 96., 124., 126. bek. 

S&D: 55., 56., 98., 148. bek. 

ENF: 44., 45., 52., 58., 60., 63., 109., 117., 136. bek., U. preb. 

ALDE 98., 140. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 

36. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy a migránscsempészet összefügg az emberkereskedelemmel, és 

súlyosan sérti az emberi jogokat;” 

2. rész „emlékeztet arra, hogy az embercsempészet elleni konkrét harc egyik eszköze az 

olyan KBVP-missziók elindítása, mint az Európai Uniónak a Földközi-tenger déli-

középső részén folytatott katonai művelete (EUNAVFOR MED Sophia művelet); 

kéri az Uniót, hogy folytassa és fokozza az ilyen jellegű műveleteket;” 

 
 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „hogy a visszafogadások hatékonyságának növelése és a 

visszaküldések európai szintű következetességének biztosítása érdekében új” és 

„kell elfogadni” 

2. rész a fenti szövegrész 
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64. bek. 

1. rész „konkrét deradikalizációs és” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
87. bek. 

1. rész „megismétli, hogy figyelmet kell fordítani az elsősorban a helyi és regionális 

szinten, konkrét ágazatokban tevékenykedő kkv-k sajátosságaira; alapvető 

fontosságúnak tartja tehát, hogy a vállalati társadalmi felelősségvállalással 

kapcsolatos uniós politikák, ideértve az ezzel kapcsolatos nemzeti cselekvési 

terveket is, figyelembe vegyék a kkv-k egyedi szükségleteit” 

2. rész „valamint összhangban álljanak a „gondolkozz először kicsiben” elvvel, és 

elismerjék a kkv-knak a vállalati társadalmi felelősségvállaláshoz való informális és 

intuitív hozzáállását; ismét hangot ad azon véleményének, hogy ellenez minden 

olyan intézkedést, amelyek további adminisztratív vagy pénzügyi terhet róhatnak a 

kkv-kra, támogatja azonban azokat az intézkedéseket, amelyek közös fellépések 

végrehajtását teszik lehetővé a kkv-k számára;” 

 
140. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és dolgozzon ki új kötelező nemzetközi szabályokat, 

melyek célja” és „hozzáigazítsák a nemzetközi humanitárius jogot a háborúk új 

realitásához” 

2. rész a fenti szövegrész 

 

PPE: 

6 bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „biztosítania kell a fokozott következetességet” és „az 

LMBTI-személyek jogainak előmozdítására és védelmére vonatkozó emberi jogi 

stratégiákkal” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
40. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „elítéli, hogy az Emberi Jogi Tanácsban (EJT) gyakran 

olyan országok foglalnak helyet, amelyek bizonyítottan súlyosan megsértették az 

emberi jogokat, kéri az uniós tagállamokat, hogy hozzák nyilvánosságra az ENSZ 

Emberi Jogi Tanácsában leadott szavazatukat;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
89. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „amely a megállapodás alapvető részét képezve a megkötés 

feltétele is egyben” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
104. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „illetve a szexuális és reproduktív jogok védelme”, 

„ideértve az abortuszt is” és „illetve a biztonságos terhességmegszakításhoz” 

2. rész „illetve a szexuális és reproduktív jogok védelme” 

3. rész „ideértve az abortuszt is” és „illetve a biztonságos terhességmegszakításhoz” 

 
141. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „felszólítja a tagállamokat, hogy vegyék fontolóra 

guantánamói foglyok fogadását az Unióban;” 

2. rész a fenti szövegrész 
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AG. preb. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 

S&D: 

129. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 

ENF: 

51. bek. 

1. rész „hangsúlyozza a származási és a tranzitországokkal történő együttműködés 

szükségességét, mind a migrációs áramlások rendezett igazgatása, mind az 

emigráció hátterében meghúzódó okok kezelése érdekében; kitart amellett, hogy 

elsődleges fontosságú az emberkereskedelemmel foglalkozó csoportok elleni 

küzdelem;” 

2. rész „emlékeztet annak fontosságára, hogy az Unió ösztönözze az említett országokat, 

hogy ragaszkodjanak a migránsok csempészete elleni fellépésről szóló palermói 

jegyzőkönyvben foglaltakhoz; emlékeztet a vallettai csúcstalálkozón elfogadott 

kötelezettségvállalásokra;” 

 
78. bek. 

1. rész „aggodalmának ad hangot az arra irányuló próbálkozások miatt, hogy a szegénység 

elleni küzdelem és a fejlesztés elősegítése céljából elkülönített (és a végső célként az 

emberi jogok védelmére irányuló politikáknak gyakorlati érvényt szerző) forrásokat 

nem fejlesztéssel kapcsolatos célokra fordítsák; hangsúlyozza, hogy a fejlesztési 

támogatásnak a szegénység eltörlésére kell törekednie, és nem szabad egy pusztán a 

migráció ellenőrzésére szolgáló eszközzé válnia, továbbá emlékeztet a 16. 

fenntartható fejlesztési cél (béke, igazságszolgáltatás és erős intézmények) 

jelentőségére az emberi jogok és a tényleges demokratikus kormányzás terén teendő 

előrelépések szempontjából; úgy véli, hogy az európai uniós támogatások 

átláthatóságának és a belőlük részesülő országok számonkérhetőségének 

biztosítására minden fejlesztési programba be kellene iktatni egy korrupcióellenes 

záradékot, valamint hogy a jogállamiság megszilárdításának, a jó kormányzásnak, a 

költségvetési támogatást igénybe vevő intézményi kapacitásnak, a demokratikus 

részvételnek és a képviseleten alapuló döntéshozatalnak, a stabilitásnak, a társadalmi 

igazságosságnak, valamint az inkluzív és fenntartható, és így a megtermelt javak 

tisztességes elosztását lehetővé tevő növekedésnek valamennyi uniós külső politika 

kulcsfontosságú célkitűzését kell képeznie; 

2. rész óva int a populizmustól, szélsőségességtől és az emberi jogok megsértésének eseteit 

legitimizáló alkotmányos visszaélésektől;” 
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ALDE 

119. bek. 

1. rész „mélységes aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy gyorsan terjedő antimikrobiális 

rezisztencia jelentette veszély világszinten a halálesetek legjelentősebb okává válhat, 

amelynek különösen a kiszolgáltatott és kevésbé fejlett országok eshetnek áldozatul; 

kéri a Bizottságot, hogy haladéktalanul dolgozzon ki egy valóban hatékony 

közegészségügyi stratégiát” 

2. rész „amely a következőket tartalmazza: – a betegségek okainak, a diagnosztikai 

módszerek és a rezisztens baktériumok idegenforgalom és kereskedelem általi 

terjedési módjának azonosítása, – megállíthatatlan baktériumfertőzések kitörését 

követően az optimális nemzetközi, nemzeti és regionális vészhelyzet-reagálási 

intézkedések azonosítása, valamint integrált és összehangolt előkészítése, – az 

antibiotikumok alkalmazásának legszigorúbb mennyiségi szabályozásának 

kidolgozása a világ minden régiójában, amelyhez megfelelő és hatékony 

végrehajtási intézkedések társulnak, – az antimikrobiális rezisztencia veszélyeire 

figyelmeztető eddigi legnagyobb információs program létrehozása és végrehajtása 

minden erőforrás és különösen a közösségi média felhasználásával;” 

 
AM. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a legalapvetőbb emberi jogokat” 

2. rész a fenti szövegrész 

 

PPE, ENF: 

50. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy a konfliktusok, a háborúk, a kormányzási kudarcok, valamint 

az emberi jogok és a demokrácia tiszteletben tartásának hiánya jelentik a migráció és 

a lakóhelyelhagyás fő okait;” 

2. rész „hangsúlyozza, hogy a fogadó országoknak garantálniuk kell a menekültek 

szükségleteinek megfelelő ingyenes, jó minőségű közoktatást, az egészségügyi 

ellátást – ideértve a szexuális és reproduktív egészséget és jogokat –, a 

munkaerőpiacra való belépést és a lakhatást; hangsúlyozza, hogy a migránsok és a 

menekültek integrációs szándéka, valamint a megfelelő jóléti politikák az integráció 

kulcsát jelentik; kéri az Uniót, hogy fokozza a Libanon és Jordánia támogatásra 

irányuló erőfeszítéseit, amely országok minden eddiginél több menekült számára 

adtak menedéket, akiket egyszerre több irányból fenyeget veszély;” kivéve: „és 

jogokat” 

3. rész „és jogokat” 

 
61. bek. 

1. rész „felhívja a tagállamokat, hogy tartsák tiszteletben és teljes körűen hajtsák végre az 

elfogadott uniós menedékjogi csomagot és a közös migrációs jogszabályokat, és 

főleg biztosítsanak védelmet a menekültügyi eljárás során a kiszolgáltatott 

menedékkérők, többek között a gyermekek, a nők, az idősek és az LMBTI-

személyek számára az erőszakkal és a megkülönböztetéssel szemben, továbbá a 

megfelelő és helyes eljárások lehetővé tétele érdekében biztosítsanak megfelelő 

képzést a tagállamok számára; felhívja a tagállamokat, hogy vegyenek részt az 

áttelepítési programokban és biztosítsanak hozzáférést a családegyesítéshez és 

bocsássanak ki humanitárius vízumokat;” kivéve: „és az LMBTI-személyek” 
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2. rész „és az LMBTI-személyek” 

3. rész „hangsúlyozza, hogy az áthelyezési kötelezettségvállalások mielőbbi végrehajtása 

érdekében foglalkozni kell a közigazgatási és politikai akadályokkal; tisztában van 

azzal, hogy meg kell valósítani a biztonságos visszatérést azon személyek számára, 

akiket a menedékjog iránti kérelmük egyéni értékelését követően nem minősítettek 

uniós védelemre jogosultnak;” 

 
108. bek. 

1. rész „üdvözli az ENSZ Biztonsági Tanácsának nemrég hozott 2242. számú, a nőkről, a 

békéről és biztonságról szóló határozatának végrehajtását, mely a globális kihívások 

kezelésére irányuló minden erőfeszítés központi elemévé teszi a nőket, valamint 

szólítson fel további erőfeszítésekre a nőkkel, a békével és a biztonsággal 

kapcsolatos programoknak a békefenntartás összes különböző dimenziójába való 

integrálása érdekében; hangsúlyozza a nők egyenlő, teljes körű és aktív 

részvételének jelentőségét a konfliktusok megelőzésében és rendezésében, a 

béketárgyalásokon és a béketeremtési folyamatokban;” 

2. rész „kvótarendszer bevezetését javasolja annak érdekében, hogy valamennyi politikai 

szinten elő lehessen mozdítani a nők részvételét;” 

 
148. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „jelenleg a keresztények az a vallási csoport, akiket 

világszerte leginkább bántalmaznak és megfélemlítenek, többek között Európában 

is, ahol a keresztény menekültek rendszeresen vallási indíttatású üldöztetést 

szenvednek el, és” 

2. rész a fenti szövegrész 

 

PPE, ALDE: 

108. bek. 

1. rész „üdvözli az ENSZ Biztonsági Tanácsának nemrég hozott 2242. számú, a nőkről, a 

békéről és biztonságról szóló határozatának végrehajtását, mely a globális kihívások 

kezelésére irányuló minden erőfeszítés központi elemévé teszi a nőket, valamint 

szólítson fel további erőfeszítésekre a nőkkel, a békével és a biztonsággal 

kapcsolatos programoknak a békefenntartás összes különböző dimenziójába való 

integrálása érdekében; hangsúlyozza a nők egyenlő, teljes körű és aktív 

részvételének jelentőségét a konfliktusok megelőzésében és rendezésében, a 

béketárgyalásokon és a béketeremtési folyamatokban;” 

2. rész „kvótarendszer bevezetését javasolja annak érdekében, hogy valamennyi politikai 

szinten elő lehessen mozdítani a nők részvételét;” 

 

Verts/ALE, ALDE: 

148. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „jelenleg a keresztények az a vallási csoport, akiket 

világszerte leginkább bántalmaznak és megfélemlítenek, többek között Európában 

is, ahol a keresztény menekültek rendszeresen vallási indíttatású üldöztetést 

szenvednek el, és” 

2. rész a fenti szövegrész 
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16. A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtása (az EUSZ 36. cikke) 

Jelentés: Elmar Brok (A8-0360/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1. bek. 14 GUE/NGL NSz - 69, 616, 15 

bek. eredeti szöveg NSz + 498, 98, 111 

3. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 450, 184, 70 

7. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 514, 140, 48 

10. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 559, 120, 27 

12. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 593, 66, 50 

2 +  

14. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 508, 127, 70 

17. bek. 15 GUE/NGL NSz - 127, 558, 20 

bek. eredeti szöveg NSz + 544, 142, 19 

18. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 479, 140, 76 

19. bek. 16T GUE/NGL NSz - 195, 495, 12 

1 Verts/ALE:  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 432, 255, 18 

2/NSz + 407, 261, 26 

3/NSz + 505, 169, 17 

20. bek. 17T GUE/NGL NSz - 136, 503, 68 

2 Verts/ALE:  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 473, 188, 44 

2/NSz + 438, 235, 23 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

23. bek. 3 Verts/ALE:  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

25. bek. 5 Verts/ALE:  -  

bek. eredeti szöveg NSz + 422, 262, 22 

27. bek. 18T GUE/NGL NSz - 194, 437, 76 

7 Verts/ALE:  -  

bek. eredeti szöveg NSz + 389, 248, 69 

27. bek. után 19 GUE/NGL NSz - 116, 529, 53 

28. bek. után 9 Verts/ALE:  +  

30. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 489, 135, 73 

33. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

34. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

35. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

47. bek. 11 Verts/ALE:  -  

51. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 520, 133, 51 

6 2. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 484, 172, 41 

64. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 480, 162, 51 

65. bek. után 13 Verts/ALE:  -  

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

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

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

C. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 349, 327, 28 

E. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 433, 174, 93 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 1., 7., 10., 12. (1. rész), 17., 18., 19., 20., 25., 27., 51., 62., 64. bek. 

GUE/NGL: 14., 15., 16., 17., 18., 19. mód. és 3., 14., 30. bek. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 27. bek. 

EFDD: E. preb. 

Verts/ALE: 20., 30. bek. 

ENF: 10., 33., 35. bek., 7., 10. bev. hiv., E. preb. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 

12. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy a jelenlegi válságok rávilágítanak az Egyesült Nemzetek 

Szervezetének korlátaira; felszólítja az Uniót és tagállamait, hogy minden 

befolyásukat vessék latba a Biztonsági Tanács megreformálása érdekében” 

2. rész „különösen a tömeges atrocitások esetén a vétójog alkalmazásának tilalmával 

kapcsolatban;” 

 
23. bek. 

1. rész „sajnálja, hogy a Bizottság, az EKSZ, az EDA és a tagállamok még nem hajtották 

végre maradéktalanul a 2013. novemberi Külügyek Tanácsa ülésből és a 2013. és 

2015. évi európai tanácsi ülésekből következő feladatokat; felhívja az 

alelnököt/főképviselőt és a belső piacért, ipar-, vállalkozás- és kkv-politikáért felelős 

biztost, hogy nyújtsák be a Parlamentnek a korábbi határozatok végrehajtásának 

értékelését, mielőtt új feladatokat tűznek ki; üdvözli az európai védelmi cselekvési 

tervre vonatkozó, folyamatban lévő munkálatok felgyorsítását és a Bizottságnak a 

védelmi együttműködés”, „maximalizálására irányuló erőfeszítéseit” 

2. rész „többek közt olyan területeken való ösztönzők révén történő”, „mint a belső piaci, 

közbeszerzési, kutatás-, közlekedés-, űrkutatás-, kiber-, energia- és iparpolitika; 

tudomásul veszi a francia elnök egy európai biztonsági és védelmi alapra irányuló 

javaslatát, és támogatja új és innovatív finanszírozási és beruházási koncepciók 

többek közt az Európai Beruházási Bank és a köz- és magánszféra közötti 

partnerségek bevonásával történő kialakítását;” 
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S&D: 

20. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „állandó polgári-katonai parancsnokság létrehozása, 

ugyanolyan jelentős katonai tervezési és végrehajtási képességgel és Polgári 

Tervezési és Végrehajtási Szolgálattal (CPCC), amely megerősítené a stratégiai és 

műveleti tervezést a tervezési ciklus minden szintjén, fokozná a polgári-katonai 

együttműködést és javítaná az EU válságokra való gyorsreagálási képességét;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
C. preb. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 

Verts/ALE, ENF: 

19. bek. 

1. rész „meggyőződése, hogy a már jelenleg is alulfinanszírozott uniós költségvetésre 

tekintettel, a közös biztonság- és védelempolitika keretében a műveletek, 

adminisztratív költségek, előkészítő intézkedések és kísérleti projektek 

vonatkozásában tett további erőfeszítésekre, a tagállamok részéről további  

finanszírozásra, valamint a szinergiák megerősítésére irányuló erőfeszítésekre is 

szükség van; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy használják fel a többéves 

pénzügyi keret jelenlegi felülvizsgálata/áttekintése által kínált lehetőséget a 

fokozódó biztonsági kihívások költségvetési szükségleteinek rendezésére; felhívja a 

tagállamokat, hogy növeljék védelmi kiadásaikat, hogy ezáltal teljesítsék a NATO 

kapacitáscéljait, amelyek értelmében a védelmi kiadások minimális szintjének el kell 

érnie a GDP 2 %-át;” kivéve: „a tagállamok részéről további finanszírozásra” 

2. rész „a tagállamok részéről további finanszírozásra” 

3. rész „rámutat arra, hogy az EU és a tagállamok tevékenységeinek jobb koordinálása és az 

átfedések csökkentése megtakarításokat és a pénzeszközök újraelosztását tenné 

lehetővé;” 

 
34. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy eljött az ideje egy az EU és Oroszország kapcsolataira vonatkozó új, 

realistább stratégia kialakításának, amely hiteles elrettentésen, ugyanakkor a közös 

érdekű területeket, így a terrorizmus elleni fellépést, a nonproliferációt és a 

kereskedelmet érintő párbeszéden alapul; hangsúlyozza ugyanakkor annak 

fontosságát, hogy többet fektessünk be az orosz civil társadalommal való 

együttműködésbe és annak támogatásába, megerősítve ezzel az EU–Oroszország 

kapcsolatok hosszú távú bázisát;” 

2. rész „hangsúlyozza, hogy az Ukrajnában folytatott további orosz agresszióra válaszul 

szankciókra volt szükség, és a szankciók bizonyultak a leghatékonyabb eszköznek 

az agressziótól való elrettentésre; emlékeztet arra, hogy a vonatkozó szankciók 

felfüggesztésének feltétele a minszki megállapodás maradéktalan végrehajtása; teljes 

mértékben támogatja, hogy az EU a Krím jogellenes annektálására és Ukrajna 

szándékos destabilizálására reagálva korlátozó intézkedéseket szabott meg 

oroszországi egyénekkel és szervezetekkel szemben, és ragaszkodik ahhoz, hogy az 

EU-nak fenn kell tartania a további, fokozatos szankciók bevezetésének a 

lehetőségét, különösen a csúcstechnológiájú termékek ellen az olaj, gáz- és 

informatikai ágazatban, amennyiben Oroszország továbbra is megszegi a 

nemzetközi jogot;” 
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3. rész „úgy véli, hogy az EU és Oroszország közös érdeke, hogy a két fél között jobb 

kapcsolat jöjjön létre, feltéve, hogy a nemzetközi jog érvényesül;” 

 

EFDD, ENF: 

34. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy eljött az ideje egy az EU és Oroszország kapcsolataira vonatkozó új, 

realistább stratégia kialakításának, amely hiteles elrettentésen, ugyanakkor a közös 

érdekű területeket, így a terrorizmus elleni fellépést, a nonproliferációt és a 

kereskedelmet érintő párbeszéden alapul; hangsúlyozza ugyanakkor annak 

fontosságát, hogy többet fektessünk be az orosz civil társadalommal való 

együttműködésbe és annak támogatásába, megerősítve ezzel az EU–Oroszország 

kapcsolatok hosszú távú bázisát;” 

2. rész „hangsúlyozza, hogy az Ukrajnában folytatott további orosz agresszióra válaszul 

szankciókra volt szükség, és a szankciók bizonyultak a leghatékonyabb eszköznek 

az agressziótól való elrettentésre; emlékeztet arra, hogy a vonatkozó szankciók 

felfüggesztésének feltétele a minszki megállapodás maradéktalan végrehajtása; teljes 

mértékben támogatja, hogy az EU a Krím jogellenes annektálására és Ukrajna 

szándékos destabilizálására reagálva korlátozó intézkedéseket szabott meg 

oroszországi egyénekkel és szervezetekkel szemben, és ragaszkodik ahhoz, hogy az 

EU-nak fenn kell tartania a további, fokozatos szankciók bevezetésének a 

lehetőségét, különösen a csúcstechnológiájú termékek ellen az olaj, gáz- és 

informatikai ágazatban, amennyiben Oroszország továbbra is megszegi a 

nemzetközi jogot;” 

3. rész „úgy véli, hogy az EU és Oroszország közös érdeke, hogy a két fél között jobb 

kapcsolat jöjjön létre, feltéve, hogy a nemzetközi jog érvényesül;” 
 

Egyéb 

A Verts/ALE képviselőcsoport visszavonta a 4., 6., 8., 10. és 12. módosítást. 
 

 

17. A KAP eszközei a mezőgazdasági piacokon tapasztalt áringadozás csökkentésére 

Jelentés: Angélique Delahaye (A8-0339/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

4. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

12. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2 +  

15. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

25. bek. 1 előadó  +  

bek. eredeti szöveg kül. ↓  

26. bek. után 2 előadó  +  

31. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

34. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

37. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

39. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

49. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

59. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

62. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

63. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

B. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

F. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

G. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 647, 9, 36 

K. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2 +  

3 +  

L. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 445, 148, 89 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: G. preb. 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 34., 37., 39. bek. 

ECR 25., 31., 49., 62. bek. 

Verts/ALE: 4., 15., 34., 63. bek. 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 

B. preb. 

1. rész „mivel a mezőgazdaságnak szembe kell néznie a világnépesség növekedése 

jelentette kihívással,” 

2. rész „miközben a bolygó népességének nagy része továbbra is hiányosan táplálkozik, a 

mezőgazdasági piacoknak a termelésben és a kereslet és a kínálat közötti 

egyensúlyhiányokban bekövetkező változások miatti ingadozása pedig csak 

fokozódni fog;” 

 

 
F. preb. 

1. rész „mivel a világ valamennyi régiója saját termelési modellekkel rendelkezik, valamint 

különböző intézkedések vannak érvényben a környezet védelmét és az állatjólétet 

illetően, amelyeknek súlyos következményeik lehetnek a termelés költség-ár 

arányaira,” 

2. rész „és mivel az európai mezőgazdasági termelőknek versenyképeseknek kell lenniük a 

világpiacon;” 

 

ECR 

1. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a mezőgazdasági piacok globalizált jellege és 

összetettsége” 

2. rész a fenti szövegrész 

 

 
4. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 
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59. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
K. preb. 

1. rész „mivel a kereslet és a kínálat találkozási pontjaként működő mezőgazdasági piacok 

természetükből adódóan instabilak, és mivel a pénzügyi szereplők jelenléte tovább 

erősíti ezt az instabilitást, illetve a globális élelmiszer-kereslet és mezőgazdasági 

termékkínálat korlátozott rugalmassága hozzájárul a piaci résztvevők közötti valós 

vagy vélt egyenlőtlenségek hatásának fokozódásához”, kivéve: „és mivel a pénzügyi 

szereplők jelenléte tovább erősíti ezt az instabilitást” 

2. rész „és mivel a pénzügyi szereplők jelenléte tovább erősíti ezt az instabilitást” 

3. rész „amely esetenként megdöbbentő hatással van a mezőgazdasági termékek árára” 

 
L. preb. 

1. rész „mivel a globális gazdaság pénzügyiesedése és az ezzel együtt járó spekuláció 

befolyásolhatja a mezőgazdasági piacokat és hozzájárulhat egyensúlyhiányuk 

növekedéséhez és az árak ingadozásához,” 

2. rész „miközben a mezőgazdasági nyersanyagok csupán pénzügyi eszközként szolgálnak; 

amint azt a 2008-ban lezajlott szörnyű éhséglázadások is megerősítették, ez a túlzott 

pénzügyiesedés igen káros lehet, és etikailag elítélendő, ha a legszegényebbek, a 

legkevésbé jól táplált emberek élelmezésbiztonságát fenyegeti a világon;” 

 

Verts/ALE: 

12. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
39. bek. 

1. rész „kéri a Bizottságot, hogy ösztönzők alkalmazásával kezdeményezze ilyen alapok 

létrehozását” 

2. rész „annak biztosítása mellett, hogy bármely jövőbeli kockázatkezelési rendszer feleljen 

meg a tagállamok által országos szinten elfogadott biztosítási rendszereknek, és 

amennyiben szükséges, egészítse ki azt;” 
 


