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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 EU–Cook-szigetek fenntartható halászati partnerségi megállapodás *** 

Ajánlás: João Ferreira (A8-0010/2017) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: egyetértés NSz + 578, 95, 16 

 

 

2. Az EU–Cook-szigetek fenntartható halászati partnerségi megállapodás 

(állásfoglalás) 

Jelentés: João Ferreira (A8-0015/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1. bek. után 1 Verts/ALE  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 637, 34, 20 

 

 

3. A Bizottság szakértői csoportjai összetételének és nyilvántartásának ellenőrzése 

Jelentés: Dennis de Jong (A8-0002/2017) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 663, 16, 13 

 

 

4. A visszaélést jelentő személyek szerepe az EU pénzügyi érdekeinek védelmében 

Jelentés: Dennis de Jong (A8-0004/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

34. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 381, 294, 18 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 607, 16, 70 
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

Képviselők: 

34. bek. 

1. rész „arra ösztönzi a Bizottságot, hogy világszerte tanulmányozza a visszaélést bejelentő 

személyekre vonatkozó már működő programok más országokban bevált 

gyakorlatait;” 

2. rész „felhívja a figyelmet arra, hogy egyes már működő rendszerek pénzjutalmat 

kínálnak fel a visszaélést bejelentő személyek számára (például a kiszabott 

büntetések bizonyos százalékát); úgy véli, hogy ezt az eszközt óvatosan kell kezelni 

az esetleges visszaélések miatt, ám az ilyen típusú jutalmak fontos bevételi forrást 

jelenthetnek azon visszaélést bejelentő személyek számára, akik a visszaélés 

bejelentése miatt elvesztették a munkájukat;” 
 

 

5. Azon harmadik államok és szervezetek jegyzéke, amelyekkel az Europol 

megállapodásokat köt * 

Jelentés: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

4. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 515, 123, 53 

szavazás: a Tanács tervezete NSz + 632, 10, 51 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 4. bek. 
 

 

6. A metil 2-[[1-(ciklohexilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoát 

(MDMB-CHMICA) új pszichoaktív anyag ellenőrzési intézkedéseknek való 

alávetése * 

Jelentés: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 491, 16, 74 

 

 

7. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: az EGF/2016/005 

NL/Drenthe Overijssel Retail referenciaszámú kérelem 

Jelentés: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017) (minősített többség és a leadott szavazatok háromötöde 
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szükséges) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 616, 73, 6 

 

 

8. A fejlesztésre vonatkozó európai konszenzus felülvizsgálata 

Jelentés: Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser (A8-0020/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

5. bek. bek. eredeti szöveg  + szóban módosítva 

23. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

79. bek. bek. eredeti szöveg  + szóban módosítva 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 539, 71, 83 

 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

23. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „jogainak” és „a szexuális és reproduktív egészséggel”, 

„oktatáshoz” 

2. rész „jogainak” 

3. rész „a szexuális és reproduktív egészséggel”, „oktatáshoz” 
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Egyéb 

Norbert Neuser a következő szóbeli módosításokat nyújtotta be az 5. és a 79. bekezdéshez: 

5. bek. 

„szorgalmazza, hogy a fenntartható fejlesztési célok, a 2030-ig szóló menetrend, valamint a 

fenntartható fejlődés gazdasági, szociális és környezeti dimenziói az EU valamennyi külső és 

belső politikájára kiterjedjenek és a konszenzus középpontjába kerüljenek, felismerve a céljai és 

célértékei közötti fontos kapcsolatokat; felszólít arra, hogy a szegénység elleni küzdelem és annak 

hosszú távon megvalósuló felszámolása maradjon az uniós fejlesztési politika átfogó és elsődleges 

célja, külön összpontosítva a leginkább peremre szorult csoportokra, és törekedve arra, hogy senki 

ne maradjon le; hangsúlyozza a szegénység fogalmának a konszenzusban szereplő 

fogalommeghatározással és a Változtatási programmal összhangban történő, a Lisszaboni 

Szerződés keretében történő meghatározását;” 

79. bek. 

„emlékeztet a humanitárius segítségnyújtás alapvető elveire, amelyek az emberiesség, a 

semlegesség, a függetlenség és a pártatlanság; üdvözli, hogy a Bizottság állhatatosan elutasítja a 

fejlesztési politikáról szóló európai konszenzus és a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos 

európai konszenzus egybeolvasztását;” 
 

 

9. Éves jelentés az uniós versenypolitikáról 

Jelentés: Tibor Szanyi (A8-0001/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1. bek. 3 ENF  -  

11. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 559, 95, 31 

2/NSz - 285, 374, 26 

13. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 654, 20, 11 

2/NSz + 432, 243, 15 

15. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

21. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 655, 8, 28 

2/NSz + 389, 272, 28 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

26. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 626, 36, 31 

2/NSz + 399, 259, 30 

3/NSz + 338, 274, 77 

28. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

42. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

46. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 360, 305, 29 

47. bek. 4 PPE NSz + 432, 242, 15 

50. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

56. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz - 328, 357, 7 

59. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 418, 259, 8 

62. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

63. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 501, 176, 11 

66. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

70. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

73. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 350, 337, 5 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

121. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 344, 335, 10 

135. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 406, 204, 81 

142. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

146. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

150. bek. 1 ENF  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 260, 397, 32 

3/ESz + 404, 276, 2 

158. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

182. bek. 5 PPE ESz + 347, 318, 26 

B. preb. 2 ENF  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 467, 156, 68 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 11., 13., 21., 26., 47. bek. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 50., 56., 59., 66., 146.. bek. 

S&D: 142., 158. bek. 

ALDE: 42., 63., 135., 142. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

11. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy a még fennálló akadályok és korlátok lebontása révén tovább 

kell erősíteni az egységes piacot;” 

2. rész „úgy véli, hogy a költségvetési és adóügyi konvergencia szilárd kerete megerősítené 

az Unió gazdasági kohézióját és versenyképességét, valamint javítaná azon 

képességét, hogy szembenézzen a globális versennyel;” 

 
13. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 



P8_PV-PROV(2017)02-14(VOT)_HU.docx 8 PE 600.406 

15. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
21. bek. 

1. rész „emlékeztet arra, hogy a hálózatsemlegesség kiemelkedő fontosságú az 

internetszolgáltatások közötti megkülönböztetésmentesség biztosításához, valamint a 

verseny teljes körű garantálásához” 

2. rész „(„hálózatsemlegesség”: az az elv, amelynek értelmében minden internetes 

forgalmat egyenlően, megkülönböztetéstől, korlátozástól vagy beavatkozástól 

mentesen, a feladójától, a fogadójától, a típusától, a tartalmától, az eszköztől, a 

szolgáltatástól vagy az alkalmazástól függetlenül kell kezelni);” 

 
28. bek. 

1. rész „üdvözli a Bizottság által az Apple-nek nyújtott állami támogatás visszafizetésének 

ügyével kapcsolatban hozott határozatot, amely fontos mérföldkövet jelent az 

adókedvezmények formájában nyújtott jogszerűtlen állami támogatások kérdésének 

kezelését illetően;” 

2. rész „rámutat azonban, hogy az EU-nak szigorúbb jogszabályokra van szüksége a 

feltételes adómegállapítások terén, amelyek egyúttal hatékony rendszert és 

követelésbehajtási eljárást biztosítanának az uniós költségvetés saját forrásai javára; 

felhívja a Bizottságot, hogy az egységes piacon a tisztességes verseny biztosítása 

érdekében orvosolja a jogsértéseket;” 

 
46. bek. 

1. rész „az energiaunió megfelelő működésének elérése, valamint az állami támogatásokra 

vonatkozó szabályok be nem tartásának és az uniós forrásokkal való visszaélések 

elkerülése érdekében hangsúlyozza, hogy az energetikai és környezetvédelmi 

beruházásokhoz kapcsolódó valamennyi állami támogatást és a közbeszerezési 

eljárásokkal kapcsolatos minden szabálytalanságot szigorúan nyomon kell követni és 

mélyrehatóan ki kell vizsgálni;” 

2. rész „– például a magyar Paksi Atomerőmű vitatott bővítési projektjét –” 

 
73. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „sajnálattal jegyzi meg, hogy a magyar kormány a 

megújulóenergia-ágazatban magas adók kivetésével, valamint az 

energiahatékonysági és megújuló energiaforrásokat használó technológiák 

alkalmazásának akadályozásával torzítja a versenyt;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
121. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „szociális dömpinget” „és emellett elítéli”; 

2. rész a fenti szövegrész 

 

S&D: 

26. bek. 

1. rész „felhívja a Bizottságot, hogy vegye figyelembe a digitális piacokon megfigyelhető 

növekvő konvergenciát” 

2. rész „azzal, hogy összeveti a hasonló szolgáltatásokat, például az azonnali üzenetküldési 

(IM) alkalmazásokat” 

3. rész „az általános távközlési ágazat által biztosított egyenértékű szolgáltatásokkal;” 
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62. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „valamint az azokat a munkavállalókat sújtó egyedi 

szankciókkal, akik ténylegesen felelősek azért, hogy vállalatuk megsértette a 

versenyjogot” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
70. bek. 

1. rész „üdvözli a Bizottság stabil és alkalmazkodóképes energiaunióra és az előretekintő 

éghajlat-politikára vonatkozó keretstratégiáját, és egyetért annak öt, egymással 

összekapcsolódó szakpolitikai dimenziójával;” 

2. rész „hangsúlyozza, hogy az energiaszerkezetről hozott döntések a tagállamok 

hatáskörébe tartoznak;” 

 

ALDE: 

150. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „verseny” és „és különösen a korábbi versenyügyi biztos, 

Neelie Kroes esete miatt, aki nemcsak az Uber mellett lobbizott, hanem akit a 

bahamai kiszivárogtatások is érintettek; 

2. rész „verseny” 

3. rész „és különösen a korábbi versenyügyi biztos, Neelie Kroes esete miatt, aki nemcsak 

az Uber mellett lobbizott, hanem akit a bahamai kiszivárogtatások is érintettek;” 
 

 

10. A nemek közti egyenlőség támogatása a mentális egészséggel kapcsolatos és 

klinikai kutatás területén 

Jelentés: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

17. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 377, 226, 85 

2/NSz - 113, 490, 87 

44. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 399, 245, 41 

59. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 582, 93, 14 

64. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 649, 6, 35 

B. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

Q. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2 -  

AE. preb. bek. eredeti szöveg kül. -  

AR. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 507, 124, 62 

AY. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 119, 349, 225 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 364, 171, 155 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Képviselők: AR. preb., 44, 59., 64. bek. 

ALDE: 17. bek. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

Képviselők: AE., AR. preb., 44., 59., 64. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

Képviselők: 

AY. preb. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
17. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 

Előadó: 

B. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és – különösen a fiatalok és a nők körében – a 

munkanélküliség erőteljes növekedése jellemez” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
Q. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és évente 850 000 halálesetet okoz” 

2. rész a fenti szövegrész 
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11. Az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának 61. ülésszakára vonatkozó 

prioritások 

Jelentés: Constance Le Grip, Maria Arena (A8-0018/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1. bek., d) pont bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

1. bek., f) pont bek. eredeti szöveg kül. +  

1. bek., f) pont után 7 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

rész.   

1/NSz + 375, 276, 35 

2/NSz + 364, 278, 36 

1. bek., k) pont bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

1. bek., ad) pont bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

1. bek., am) pont után 1 EFDD NSz - 133, 502, 51 

2 EFDD NSz - 154, 495, 41 

3 EFDD NSz - 167, 493, 29 

4 EFDD NSz - 159, 499, 25 

C. preb. után 8 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

NSz + 379, 261, 45 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 371, 198, 74 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 7., 8. mód. 

EFDD: 1., 2., 3., 4. mód. 
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Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 1. bek., f) pont 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

7. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és” „nemzetközi alapot hoznak létre a 

születésszabályozáshoz és a biztonságos és legális abortuszhoz való hozzáférés 

finanszírozására” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
1. bek., d) pont 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „amely magában foglalna egy minimumkövetelményeket 

meghatározó irányelvet is” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
1. bek., k) pont 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
1. bek., ad) pont 

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

2. rész a fenti szövegrész 
 

Az 5. és 6. módosítást visszavonták. 

 


