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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. Az emberi jogok és a demokrácia helyzete Nicaraguában, Francisca Ramírez ügye 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, 
B8-0168/2017, B8-0169/2017 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0156/2017 

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

1. bek. előtt 1 GUE/NGL  -  

8. bek. 2 GUE/NGL ESz - 245, 331, 57 

10. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-0156/2017  PPE  ↓  

B8-0158/2017  EFDD  ↓  

B8-0160/2017  ECR  ↓  

B8-0163/2017  ALDE  ↓  

B8-0168/2017  S&D  ↓  

B8-0169/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 

10. bek. 

1. rész „rámutat, hogy az Európai Unió és a közép-amerikai országok közötti partnerségi 

tárgyalásokra tekintettel emlékeztetni kell Nicaraguát a jogállamiság, a demokrácia 

és az emberi jogok tiszteletben tartásának szükségességére, amelyek az EU által 

védett és szorgalmazott elvek;” 

2. rész „sürgeti az EU-t hogy kövesse figyelemmel a helyzetet és szükség esetén mérje fel a 

lehetséges meghozandó intézkedéseket;” 
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2. Kivégzések Kuvaitban és Bahreinben 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, 

B8-0161/2017, B8-0162/2017, B8-0165/2017 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0150/2017 

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

2. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

7. bek. után 5 GUE/NGL rész.   

1 -  

2 -  

6 GUE/NGL rész.   

1/ESz + 346, 250, 37 

2 -  

8. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

8. bek. után 7 Verts/ALE  +  

9. bek. után 1 S&D  +  

2 S&D ESz + 355, 252, 32 

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

C. preb. 8 Verts/ALE ESz + 308, 265, 68 

C. preb. után 3 GUE/NGL  -  

E. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

J. preb. után 4 GUE/NGL  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-0150/2017  PPE  ↓  

B8-0151/2017  ECR  ↓  

B8-0154/2017  EFDD  ↓  

B8-0155/2017  ALDE  ↓  

B8-0161/2017  S&D  ↓  

B8-0162/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0165/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 17. bev. hiv., 2. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 

5. mód. 

1. rész „kéri, hogy indítsanak nemzetközi vizsgálatot a kuvaiti beduinok helyzetéről; 

hangsúlyozza, hogy az állampolgárságtól való megfosztás ellentétes a nemzetközi 

joggal, nevezetesen az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 15. cikkével, 

amely kimondja, hogy „,minden személynek joga van valamely állampolgársághoz” 

és hogy „senkit sem lehet   [attól] önkényesen megfosztani”;” 

2. rész „kéri a kuvaiti hatóságokat, hogy mihamarabb biztosítsák a hontalansággal és az 

állampolgársággal kapcsolatos nemzetközi egyezmények tiszteletben tartását; 

hasonlóképpen elítéli, hogy Bahrein rendszeresen az állampolgárság megvonásához 

folyamodik, többek között az emberijog-védők esetében, és kéri a bahreini 

hatóságokat, hogy haladéktalanul vessenek véget ennek a gyakorlatnak, és hajtsák 

végre az e területre vonatkozó nemzetközi egyezményeket;” 

 
6. mód. 

1. rész „újból megerősíti, hogy a harmadik országokban működő uniós vállalkozások 

tevékenységeinek maradéktalanul meg kell felelniük a nemzetközi emberi jogi 

normáknak;” 

2. rész „kéri a Kuvaittal és Bahreinnel kötött összes fegyverkereskedelmi megállapodás 

azonnali felfüggesztését;” 
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PPE: 

E. preb. 

1. rész „mivel az OHCHR szerint a kivégzésekre úgy került sor, hogy a tisztességes 

eljárásra vonatkozó normákat súlyosan megsértették; mivel a három férfit azzal 

vádolták meg, hogy 2014-ben Manamában bombát robbantottak, amivel több ember, 

köztük három rendőrtiszt halálát okozták;” 

2. rész „mivel beszámolók szerint mindhármukból kínzással csikarták ki beismerő 

vallomásaikat, amelyeket később az ítélethozatalkor elsődleges bizonyítékként 

használtak fel;” 

3. rész „mivel megfosztották őket állampolgárságuktól, megtagadták tőlük az ügyvéd 

igénybevételét, és az ítélethozatal után kevesebb mint egy héttel kivégezték őket, 

családjukat előzetesen nem tájékoztatták, és nem kaptak lehetőséget arra sem, hogy 

kegyelmet kérjenek;” 

 
8. bek. 

1. rész „nyomatékosan kéri az EKSZ-t és a tagállamokat, hogy járjanak közben a bahreini 

kormánynál annak érdekében, hogy bocsássák szabadon Nabíl Radzsabot és 

mindazokat, akiket csupán a véleménynyilvánítás és a gyülekezés szabadságának 

békés gyakorlása miatt tartanak fogva, valamint hogy nyomatékosan szólítsák fel a 

bahreini kormányt a túlzott erőszak tüntetőkkel szembeni alkalmazásának, illetve az 

állampolgárság önkényes megvonásával kapcsolatos gyakorlat beszüntetésére;” 

2. rész „– az Al-Vifák szellemi vezetőjével, Ali Szalmán sejkkel és egyéb másként 

gondolkodókkal szemben bevetett –”  
 

 

 

3. Guatemala, nevezetesen az emberi jogok védelmezőinek helyzete 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, 
B8-0164/2017, B8-0166/2017, B8-0167/2017 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0152/2017 

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

9. bek. után 1 GUE/NGL  -  

10. bek. után 2 GUE/NGL  -  

12. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 351, 278, 5 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-0152/2017  PPE  ↓  

B8-0153/2017  EFDD  ↓  

B8-0157/2017  ECR  ↓  

B8-0159/2017  ALDE  ↓  

B8-0164/2017  S&D  ↓  

B8-0166/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0167/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 12. bek. 
 

Egyéb 

Hans-Olaf Henkel (ECR képviselőcsoport) szintén aláírta az RC-B8-0152/2017. sz. közös 

állásfoglalásra irányuló indítványt. 
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4. Terrorizmus elleni küzdelem ***I 

Jelentés: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Ideiglenes megállapodás 

Ideiglenes 

megállapodás 

101 bizottság NSz + 498, 114, 29 

Közös nyilatkozat 113 bizottság  +  

Jogalkotási aktus tervezete * 

a szöveg egésze 101 bizottság  ↓  

Az illetékes bizottság 

módosításai – 

tömbszavazás 

4-5 

7-50 

52-60 

62-64 

67-100 

bizottság  ↓  

3. cikk, 1. bek., b) pont 51= 

104= 

bizottság 

Verts/ALE 

 ↓  

3. cikk, 2. bek., d) pont 105 Verts/ALE  ↓  

5. cikk, 1. bek. 110= GUE/NGL  ↓  

106jav Verts/ALE  ↓  

61 bizottság  ↓  

101MR bizottság rész.   

1/NSz ↓  

2/NSz ↓  

9. cikk 107T= 

111T= 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 ↓  

65 bizottság  ↓  

101MR bizottság NSz ↓  

10. cikk 108T= 

112T= 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 ↓  

101MR bizottság NSz ↓  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

66 bizottság  ↓  

21. cikk után 101MR bizottság  ↓  

109 Verts/ALE  ↓  

4. preb. 101MR bizottság  ↓  

6 bizottság  ↓  

102 ENF NSz ↓  

6. preb. után 103 Verts/ALE  ↓  

szavazás: a Bizottság javaslata NSz ↓  

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet 

1. bek. után 113 bizottság  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL, Verts/ALE: 101. mód. MR (5. cikk, 1. bek.), 101. mód. MR (9., 10. cikkek) 

ENF: 102. mód. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL, Verts/ALE: 

101. mód. MR (5. cikk, 1. bek.) 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „vagy közvetve – például a terrorista cselekmények 

dicsőítése révén –” 

2. rész a fenti szövegrész 
 

Egyéb 

Az 1-3 módosítás a jogalkotási állásfoglalásra irányuló javaslatban szerepel. 

* Bármely képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú 

képviselő indítványozhatja a jogalkotási aktus tervezetének módosításairól szóló szavazást. A 

Parlament szavaz az esetleges ilyen javaslatról (az eljárási szabályzat 59. cikkének (3) és (4) 

bekezdése). 
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5. A külső határokon a releváns adatbázisok lekérdezésével végzett ellenőrzések 

megerősítése ***I 

Jelentés: Monica Macovei (A8-0218/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Ideiglenes megállapodás 

Ideiglenes 

megállapodás 

30 bizottság NSz + 469, 120, 42 

Jogalkotási aktus tervezete * 

a szöveg egésze 30 bizottság  ↓  

Az illetékes bizottság 

módosításai – 

tömbszavazás 

2-29 bizottság  ↓  

1. preb. 31 ENF NSz ↓  

1 bizottság  ↓  

30cp bizottság  ↓  

szavazás: a Bizottság javaslata NSz ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 31. mód. 
 

Egyéb 

* Bármely képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú 

képviselő indítványozhatja a jogalkotási aktus tervezetének módosításairól szóló szavazást. A 

Parlament szavaz az esetleges ilyen javaslatról (az eljárási szabályzat 59. cikkének (3) és (4) 

bekezdése). 
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6. Az Európai Unió intézményi felépítésével kapcsolatos lehetséges fejlemények és 

módosítások 

Jelentés: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Alternatív 

állásfoglalási 

indítvány 

3 ENF NSz - 58, 524, 56 

18. bek. bek. eredeti szöveg NSz - 187, 449, 6 

21. bek. 10 előadó NSz + 346, 264, 28 

4 több mint 76 

képviselő 

NSz ↓  

21. bek. után 5 több mint 76 

képviselő 

NSz + 310, 308, 20 

29. bek. 8 előadó NSz + 441, 143, 56 

31. bek. után 6 több mint 76 

képviselő 

NSz ↓  

52. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

53. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 459, 142, 34 

59. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz - 106, 512, 22 

2/NSz ↓  

66. bek. 2 előadó  +  

6. bev. hiv. 1 előadó  +  

A. preb. 7= 

9= 

előadó 

több mint 76 

képviselő 

 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) 

(AFCO bizottság) 

NSz + 283, 269, 83 
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Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 4., 5., 6., 8. mód. 

ENF: 3. mód. 

EFDD: 8., 10. mód., 18. bek. 

képviselők: 53., 59. bek. 

GUE/NGL: 10. mód. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

képviselők 18., 52., 53. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

Képviselők: 

59. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az egyedülálló intézményi struktúra megőrzése érdekében 

ugyanakkor fontolóra lehetne venni egy olyan megközelítést, amelynek értelmében 

kizárólag az euróövezetben megválasztott európai parlamenti képviselők szavazatait 

vennék figyelembe, és az euróövezeten kívüli tagállamok képviselőinek szavazatait 

nem kötelező erejű, konzultatív szavazatnak tekintenék;” 

2. rész a fenti szövegrész 
 

 

7. Az Európai Unió működésének a Lisszaboni Szerződésben rejlő potenciál 

kiaknázása révén történő javítása 

Jelentés: Mercedes Bresso és  Elmar Brok (A8-0386/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Alternatív 

állásfoglalási 

indítvány 

1 ENF NSz - 53, 567, 14 

7. bek. 25 S&D, PPE NSz + 370, 228, 42 

31. bek. 26 S&D, PPE  +  

32. bek. 27T S&D, PPE NSz + 530, 73, 29 

40. bek. 28 S&D, PPE  +  

53. bek. 29 S&D, PPE  +  

58. bek. 30T S&D, PPE NSz + 599, 25, 16 

61. bek. 31 S&D, PPE NSz + 465, 111, 60 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

62. bek. 32T S&D, PPE NSz + 617, 18, 8 

65. bek. 33 S&D, PPE NSz + 443, 167, 31 

67. bek. 34T S&D, PPE NSz + 567, 55, 17 

71. bek. 35 S&D, PPE  +  

73. bek. 36T S&D, PPE  +  

74. bek. 37 S&D, PPE  +  

85. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz - 181, 435, 22 

95. bek. 38 S&D, PPE  +  

97. bek. 39 S&D, PPE  +  

116. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 396, 209, 33 

121. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 375, 242, 23 

131. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 421, 187, 28 

134. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 403, 191, 40 

137. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 423, 200, 15 

13. bev. hiv. után 21 S&D, PPE  +  

V. preb. 22 S&D, PPE  +  

AH. preb. 23 S&D, PPE  +  

AU. preb. 24T S&D, PPE  +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) 

(AFCO bizottság) 

NSz + 329, 223, 83 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFFD: 30., 32. mód., 121., 131., 134., 137. bek. 

Verts/ALE: 25., 27., 31., 33., 34. mód. 

ENF: 1. mód. 

Képviselők: 85. (2. rész), 116., 121., 131., 134., 137. bek.  
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Külön szavazásra irányuló kérelmek 

Képviselők: 116., 121., 131., 134., 137. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

Képviselők: 

85. bek. 

1. rész „ismételten hangsúlyozza, hogy a parlamentközi együttműködés nem vezethet új 

közös parlamentáris szerv vagy új intézmény létrehozásához, minthogy az EU 

pénzneme az euró, az EU parlamentje pedig az Európai Parlament; emlékeztet arra, 

hogy a GMU-t az az Unió hozta létre, amelynek polgárai uniós szinten közvetlenül 

képviseltetik magukat a Parlamentben, amelynek módot kell találnia arra, hogy 

biztosítsa az euróövezetre vonatkozó döntések parlamenti demokratikus 

elszámoltathatóságát;” 

2. rész „javasolja, hogy merítsenek ösztönzést a döntéshozatalban való részvételt érintő 

különbségtételre vonatkozó múltbeli megoldásokból, emlékeztetve például a német 

Bundesrat berlini tagjainak jogállására, akik jogosultak voltak részt venni a 

munkában, ám szavazataikat nem vették figyelembe;” 
 

Egyéb 

A 2-20. módosítást visszavonták. 
 

 

8. Az euróövezet költségvetési kapacitása 

Jelentés: Mercedes Bresso és Elmar Brok (A8-0038/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Alternatív 

állásfoglalási 

indítvány 

1 GUE/NGL  -  

Alternatív 

állásfoglalási 

indítvány 

2 ENF NSz - 70, 552, 16 

Alternatív 

állásfoglalási 

indítvány 

3 EFDD NSz - 61, 536, 39 

1. bek., ii. pont, 3. 

pillér, 2. bek. 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 334, 272, 33 

1. bek., iii. pont bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 307, 306, 20 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) 

(BUDG bizottság, ECON bizottság) 

NSz + 304, 255, 68 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 3. mód. 

ENF: 2. mód. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

Képviselők: 

1. bek., ii. pont, 3. pillér, 2. bek. 

1. rész „A belső kereslet hiányából fakadó szimmetrikus megrázkódtatások esetén a 

monetáris politika önmagában nem tudja újraindítani a növekedést, különösen nem 

nulla százalék körüli kamatlábak esetén.” 

2. rész „Az euróövezet költségvetésének kellő méretűnek kell lennie ahhoz, hogy az EUSZ 

3. cikkével összhangban a kereslet összevonására és a teljes foglalkoztatásra 

irányuló beruházások finanszírozásával képes legyen kezelni az aszimmetrikus 

megrázkódtatásokat.” 

 
1. bek., iii. pont 

1. rész A szöveg egésze az alábbi részek kivételével: „Az eurócsoport elnöke és a gazdasági 

és pénzügyekért felelős biztos pozícióját egyesíteni lehetne, és ebben az esetben a 

Bizottság elnökének e biztost kell a Bizottság alelnökeként kineveznie.” 

2. rész a fenti szövegrész 
 

 

9. A robotikára vonatkozó polgári jogi szabályok 

Jelentés: Mady Delvaux (A8-0005/2017) (az állásfoglalásra irányuló indítvány elfogadásához 
minősített többség szükséges) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1. bek. 9 EFDD NSz - 102, 495, 29 

2. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 412, 202, 14 

3. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 550, 78, 5 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

12. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

alcím (15. bek. előtt) bek. eredeti szöveg kül. +  

16. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

17. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

20. bek. 1 ALDE  +  

32. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 501, 120, 10 

15. alcím (36. bek. 

előtt) 

5= 

10= 

több mint 38 

képviselő  

EFDD 

NSz - 125, 485, 24 

36. bek. 6= 

11= 

több mint 38 

képviselő  

EFDD 

NSz - 119, 476, 33 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 456, 143, 30 

42. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 517, 74, 35 

44. bek. 7= 

12= 

több mint 38 

képviselő  

EFDD 

NSz - 112, 504, 10 

bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 582, 34, 4 

2/NSz - 286, 328, 8 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

56. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

59. bek., f) pont 8T= 

13T= 

több mint 38 

képviselő  

EFDD 

NSz - 285, 313, 20 

59. bek., g) pont bek. eredeti szöveg kül. -  

67. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

Melléklet (2. alcím 

alatt) 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

Melléklet (9. alcím) bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

Melléklet (9. alcím 

alatt) 

bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 606, 12, 2 

2/NSz + 550, 58, 3 

3/NSz + 507, 70, 35 

4/NSz + 515, 68, 31 

4. bev. hiv. után 2 S&D  +  

A. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

G. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 501, 109, 8 

I. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 550, 62, 3 

2/NSz + 594, 13, 6 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

J. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 511, 95, 13 

K. preb. bek. eredeti szöveg NSz - 288, 302, 22 

L. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 309, 301, 9 

M. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

Q. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

U. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

V. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

W. preb. után 3 S&D  +  

X. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

Z. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

AB. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 452, 131, 30 

AC. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 556, 42, 7 

2/NSz + 433, 170, 7 

AD. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 451, 138, 20 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

AF. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 547, 45, 16 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 396, 123, 85 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 7., 9., 10., 11., 12., 13. mód., J., K. preb., 44. bek. 

ENF: AC., AF. preb., 5-9. mód., 2. bek. (2. rész) 

S&D: 7=12. mód., K., L., AB. preb., 44. bek. (2. rész), Melléklet (9. alcím alatt) G. (2. 

rész), I., AD. (2. rész) preb., 3. (2. rész), 32. (2. rész), 36. (2. rész), 42. (2. rész) bek. 

PPE: 44. bek. (2. rész) 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE: A., K., L., Q., U., X., AB. preb., 15. bek. előtti alcím, 16., 17. bek., 59. bek. f) pont, 

59. bek. g) pont, 67. bek. 

PPE: 59. bek. g) pont, K., L. preb. 

ENF: A. preb. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE: 

G. preb. 

1. rész „mivel hosszú távon a betanítható és döntések önálló meghozatalára képes, 

intelligens és autonóm gépek kifejlesztése felé mutató jelenlegi trendek”  

2. rész „nemcsak gazdasági előnyökkel járnak, hanem különféle aggodalmakat is felvetnek 

a társadalom egészére gyakorolt közvetlen és közvetett hatásokat illetően;” 

 
I. preb. 

1. rész „mivel hasonlóképpen értékelni kell a robotika és a gépi tanulás miatt bekövetkező 

gazdasági változásokat és a foglalkoztatásra gyakorolt hatást;” 

2. rész „mivel a robotika ugyan vitathatatlan előnyöket kínál, alkalmazása azonban 

átalakíthatja a munkaerőpiacot és szükségessé teheti az oktatási, a foglalkoztatási és 

a szociális politikák jövőjének megfelelő átgondolását;” 

 
M. preb. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
V. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „amelyek tükrözik azokat a lényegében európai és 

univerzális humanista értékeket, amelyek Európa társadalmi hozzájárulását 

jellemzik;” 

2. rész a fenti szövegrész 
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Z. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „nemcsak” és „hanem bizonyos autonóm és kognitív 

funkciók – például a tapasztalatokból történő tanulás és a kvázi-önálló döntések 

meghozatalának képessége – fejlődése egyre hasonlóbbá teszi őket azokhoz a 

szereplőkhöz, amelyek kölcsönhatásban vannak környezetükkel és képesek azt 

jelentős mértékben megváltoztatni;” 

2. rész „nemcsak” 

3. rész „hanem bizonyos autonóm és kognitív funkciók – például a tapasztalatokból történő 

tanulás és a kvázi-önálló döntések meghozatalának képessége – fejlődése egyre 

hasonlóbbá teszi őket azokhoz a szereplőkhöz, amelyek kölcsönhatásban vannak 

környezetükkel és képesek azt jelentős mértékben megváltoztatni;” 

 
AC. preb. 

1. rész „mivel végső soron a robotok önállósága szükségessé teszi, hogy a meglévő jogi 

kategóriák fényében tisztázzuk, milyen természettel rendelkeznek,” 

2. rész „vagy esetleg új kategóriát kell-e megalkotni, amely saját különleges jellemzőkkel 

és vonatkozásokkal bír;” 

 
AD. preb. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
3. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
12. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
32. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „úgy véli, hogy az emberi tényező robotokkal történő teljes 

körű helyettesítése személytelenné teheti a gondozási feladatok ellátását” és 

„ugyanakkor” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
36. bek. 

1. rész „megjegyzi, hogy a robotika nagy eredményeket hozott és óriási lehetőségek 

rejlenek benne a sérült szervek és fizikai funkciók javítása és pótlása terén, 

ugyanakkor különösen az embertökéletesítésre kínálkozó lehetőségek összetett 

kérdéseket vetnek fel, mert az orvostechnikai robotok és különösen a kiberfizikai 

rendszerek (CPS) alapjaiban változtathatják meg fogalmainkat az egészséges emberi 

testről, lévén, hogy közvetlenül az emberi testen viselhetőek vagy az emberi testbe 

beültethetőek;” 

2. rész „hangsúlyozza, hogy a kórházakban és más egészségügyi intézményekben fel kell 

állítani megfelelő személyzetből álló, robotetikával foglalkozó bizottságokat, 

amelyek feladata a betegek gondozását és kezelését érintő, szokatlan, bonyolult 

etikai problémák vizsgálata és megoldásuk elősegítése; felszólítja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy dolgozzanak ki iránymutatásokat e bizottságok létrehozásának és 

működésének elősegítésére;” 
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42. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „egyre több” és „nő” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
56. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „legalább a jelenlegi szakaszban” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
Melléklet (Az „intelligens robotok” nyilvántartásba vétele második alcím alatt) 

1. rész „A nyomonkövethetőség érdekében és a további ajánlások megvalósításának 

elősegítése céljából be kell vezetni a fejlett robotoknak a robotok besorolásához 

meghatározott kritériumokon alapuló nyilvántartási rendszerét. A nyilvántartási 

rendszernek és a nyilvántartásnak uniós szintűnek kell lennie, le kell fednie a belső 

piacot,” 

2. rész „és azt az Unió robotikával és mesterséges intelligenciával foglalkozó, létrehozandó 

szakosodott ügynökségének kell irányítania.” 

 
Melléklet (9. alcím) 

1. rész „A robotika területén a kutatóknak el kell kötelezniük magukat a legszigorúbb etikai 

és szakmai normáknak megfelelő magatartás mellett” 

2. rész „és az alábbi elveket kell betartaniuk:” 

 
Melléklet (9. alcím alatt) 

1. rész „Jó szándék – a robotoknak az emberek legfőbb érdekeit figyelembe véve kell 

cselekedniük;” 

2. rész „„Ne árts” elv – az „először is, ne okozz kárt” elve, amely szerint a robotok nem 

tehetnek kárt az emberekben;” 

3. rész „Autonómia – tájékoztatáson alapuló, nem kikényszerített döntés meghozatalának 

képessége a robotokkal való kölcsönös kapcsolat feltételeiről;” 

4. rész „Igazságosság – a robotikához kapcsolódó előnyök tisztességes elosztása, különösen 

az otthonápolási és egészséggondozási feladatokat ellátó robotok megfizethetősége.” 

 

ALDE, ENF: 

2. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy amennyiben az robotok bizonyos kategóriái esetében indokolt és 

szükséges, az Unió belső piacán belül be kell vezetni a fejlett robotok átfogó uniós 

nyilvántartási rendszerét” és felszólítja a Bizottságot, hogy határozza meg a 

nyilvántartásba veendő robotok besorolási kritériumait;” 

2. rész „ezzel összefüggésben felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy célszerű 

lenne-e, ha a nyilvántartási rendszert és a kapcsolódó nyilvántartást egy kijelölt, a 

robotikával és mesterséges intelligenciával foglalkozó európai ügynökség kezelné;” 

 

ALDE, PPE: 

44. bek. 

1. rész „kiemeli a társadalmi változások előrejelzésének fontosságát, figyelembe véve a 

robotika és a mesterséges intelligencia fejlesztésének és alkalmazásának hatásait; 

kéri a Bizottságot, hogy elemezze a különféle lehetséges forgatókönyveket, valamint 

azok következményeit a tagállamok szociális biztonsági rendszereinek 

életképességére, nézve;” 

2. rész „azt a nézetet vallja, hogy inkluzív vitát kell kezdeni az új foglalkoztatási 

modellekről, valamint adó- és társadalombiztosítási rendszereinknek a megfelelő 

jövedelemszint melletti fenntarthatóságáról, ideértve egy általános alapfizetés 

esetleges bevezetését is;” 
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Egyéb: 

Albert Deß, Peter Liese, Teresa Jiménez-Becerril Barrio és Luis de Grandes Pascual visszavonták 

aláírásukat a 4., 5., 6., 7. és 8. módosításról. 

Helga Stevens, Ulrike Trebesius és Sander Loones szintén aláírták a 4., 5., 6., 7. és 8. módosítást. 

A 4. módosítás tárgytalan, a 38 képviselős küszöb alá esett. 
 

 

10. Európai számításifelhő-kezdeményezés 

Jelentés: Jerzy Buzek (A8-0006/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Alternatív 

állásfoglalási 

indítvány 

1 ENF NSz - 39, 536, 6 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) 

(ITRE bizottság) 

NSz + 444, 93, 50 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 1. mód. 
 

 

11. Munkahelyteremtést és növekedést támogató beruházások – Az európai 

strukturális és beruházási alapok hozzájárulásának maximalizálása 

Jelentés: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

NSz + 493, 53, 40 
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12. Európai légi közlekedési stratégia 

Jelentés: Pavel Telička (A8-0021/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1. bek. 4 Verts/ALE NSz - 118, 432, 11 

5. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 444, 102, 15 

9. bek. után 1 GUE/NGL NSz - 129, 409, 21 

11. bek. 5 Verts/ALE NSz - 99, 435, 24 

12. bek. 6 Verts/ALE NSz + 101, 436, 18 

15. bek. után 2 GUE/NGL NSz - 120, 417, 14 

29. bek. 7 Verts/ALE NSz - 132, 398, 4 

40. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 497, 52, 4 

41. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 494, 51, 6 

2/NSz + 438, 98, 15 

41. bek. után 3 GUE/NGL NSz - 144, 396, 4 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 397, 99, 49 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 4., 5., 6., 7. mód. 

ENF: 5. (2. rész), 40., 41. bek. 

GUE/NGL: 1., 2., 3. mód. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 

5. bek. 

1. rész „üdvözli, hogy a Bizottság felül kívánja vizsgálni a 868/2004/EK rendeletet azzal a 

céllal, hogy felszámolja a jelenlegi tisztességtelen gyakorlatokat, például az 

elfogadhatatlan állami támogatást, amely nemcsak helytelen, hanem a hatékonyság 

rovására is megy, e felülvizsgálat tehát fényt vet majd az európai szabályok szerinti 

verseny lehetséges torzulásai körüli komoly aggodalmakra;” 

2. rész „hangsúlyozza azonban, hogy az uniós légi közlekedési ágazat versenyképességét 

sem a protekcionizmus felé történő elfogadhatatlan eltolódás, sem önmagukban a 

tisztességes verseny biztosítását célzó intézkedések nem képesek szavatolni;” 
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41. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és felkéri a Bizottságot, hogy a szükséges területeken 

terjesszen elő szabályozási javaslatokat;” 

2. rész a fenti szövegrész 
 

 

13. Az esb-alapok operatív programjainak késedelmes végrehajtása – a kohéziós 

politikára kifejtett hatás és a következő lépések 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0149/2017 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány (B8-0149/2017)  

(REGI bizottság) 

3. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 378, 129, 8 

8. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

9. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 333, 132, 43 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 3. bek. (2. rész), 9. bek. (2. rész) 

 
Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 

8. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „például további rugalmassági formákat, úgymint a 

prioritások és az operatív programok közötti rugalmasság”  

2. rész a fenti szövegrész 
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EFDD: 

3. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy a végrehajtás késedelme miatt az esb-alapok operatív 

programjai keretében felhasznált pénzügyi eszközök felhasználása növelheti azt a 

már meglévő kockázatot, hogy a kifizetési arány alacsony marad, túlzottan nagy lesz 

a tőkésítettség, nem sikerül elegendő magántőkét bevonni, alacsony lesz a 

tőkeáttételi hatás és nehézségekbe ütközik a rulírozás; megjegyzi, hogy további 

pontosításokra és fellépésekre van szükség annak érdekében, hogy a tagállamokban 

azonos szinten legyenek képesek dolgozni tőkeáttételi eszközökként a pénzügyi 

eszközökkel, és felhívja a tagállamokat, kiegyensúlyozott módon használják fel a 

Bizottság és az EBB által létrehozott eszközöket;” 

2. rész „emlékeztet az esb-alapokból és az Európai Stratégiai Beruházási Alapból (ESBA) 

történő finanszírozás ötvözésének lehetőségére, ekképpen reagálva a beruházások 

csökkenésére, különösen azon ágazatokban, amelyek a leginkább képesek a 

növekedés és a foglalkoztatás fellendítésére;” 

 
9. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 
 


