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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. Felelősségteljes lótartás és -gondozás 

Jelentés: Julie Girling (A8-0014/2017) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 656, 10, 27 

 

 

 

 

2. Higany ***I 

Jelentés: Stefan Eck (A8-0313/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Ideiglenes megállapodás 

Ideiglenes 

megállapodás 

103 bizottság NSz + 663, 8, 28 

Nyilatkozat 104 bizottság  +  

Nyilatkozat 105 bizottság  +  

Jogalkotási aktus tervezete * 

a szöveg egésze 103 bizottság  ↓  

Az illetékes bizottság 

módosításai – 

tömbszavazás 

1-58 

62-102 

bizottság  ↓  

10. cikk, 1. bek. 103MR bizottság  ↓  

106 EFDD NSz ↓  

59 bizottság  ↓  

10. cikk, 1. bek. után 107 EFDD NSz ↓  

103MR bizottság  ↓  

60 bizottság  ↓  

108 EFDD NSz ↓  

103MR bizottság  ↓  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

61 bizottság  ↓  

szavazás: a Bizottság javaslata NSz ↓  

 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 106., 107., 108. mód. 
 

Egyéb kérdések 

A 109-111. módosítást visszavonták. 

* 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). 
 

 

 

3. Hosszú távú részvényesi szerepvállalás és vállalatirányítási nyilatkozat ***I 

Jelentés: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Ideiglenes 

megállapodás 

32 bizottság NSz + 646, 39, 13 

 

 

Egyéb: 

A jelentést 2015. július 8-án visszautalták a bizottsághoz intézményközi tárgyalások lefolytatása 

érdekében. 
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4. A fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzése ***I 

Jelentés: Vicky Ford (A8-0251/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

A Bizottság javaslatának elutasítására irányuló javaslat 

A Bizottság 

javaslatának 

elutasítására irányuló 

javaslat 

109= 

122= 

ENF 

EFDD 

NSz - 123, 562, 14 

Ideiglenes megállapodás 

Ideiglenes 

megállapodás 

107 bizottság NSz + 491, 178, 28 

Közös nyilatkozat 108 jav bizottság  +  

Jogalkotási aktus tervezete * 

a szöveg egésze 107 bizottság  ↓  

Az illetékes bizottság 

módosításai – 

tömbszavazás 

1-8 

11-15 

17 

19 

21 

23-24 

26-40 

42 

44-55 

57-60 

66 

68-74 

76-80 

82-83 

85 

87 

90 

96-98 

100-

106 

bizottság  
↓ 

 

2. cikk, 2. bek. 41 bizottság  
↓ 

 

107MR bizottság NSz 
↓ 

 

129 EFDD  
↓ 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

4. cikk, 1. bek. 141 több mint 38 

képviselő 

 
↓ 

 

4. cikk, 2. bek. 107MR bizottság NSz 
↓ 

 

43 bizottság  
↓ 

 

130 EFDD NSz 
↓ 

 

4. cikk, 2. bek., 4. bek. 

után 

142 több mint 38 

képviselő 

 
↓ 

 

107MR bizottság NSz 
↓ 

 

5. cikk, 1. bek., 

bevezetés 

121 EFDD  
↓ 

 

107MR bizottság NSz 
↓ 

 

5. cikk, 2. bek., 1. bek. 107MR bizottság NSz 
↓ 

 

143 több mint 38 

képviselő 

 
↓ 

 

56 bizottság  
↓ 

 

5. cikk, 3. bek. 107MR bizottság NSz 
↓ 

 

5b. cikk 107MR bizottság NSz 
↓ 

 

6. cikk 136T EFDD NSz 
↓ 

 

119 ALDE  
↓ 

 

107MR bizottság NSz 
↓ 

 

6. cikk, 3. bek. 107MR bizottság  
↓ 

 

61 bizottság  
↓ 

 

62 bizottság  
↓ 

 

63 bizottság  
↓ 

 

6. cikk, 3. bek. után 144 több mint 38 

képviselő 

 
↓ 

 

145 több mint 38 

képviselő 

 
↓ 

 

148 több mint 38 

képviselő 

 
↓ 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

7. cikk 149 több mint 38 

képviselő 

 
↓ 

 

107MR bizottság NSz 
↓ 

 

64-65 bizottság  
↓ 

 

10. cikk 107MR bizottság NSz 
↓ 

 

150 több mint 38 

képviselő 

 
↓ 

 

67 bizottság  
↓ 

 

10b. cikk, 2. bek. 153 több mint 38 

képviselő 

 
↓ 

 

120+ 

152 

ALDE 

több mint 38 

képviselő 

 
↓ 

 

107MR bizottság  
↓ 

 

10b. cikk, 3. bek. 107MR bizottság  
↓ 

 

154 több mint 38 

képviselő 

 
↓ 

 

10c. cikk 75 bizottság  
↓ 

 

113= 

151+ 

155= 

ALDE  

több mint 38 

képviselő 

 
↓ 

 

12. cikk, 2. bek. 156 több mint 38 

képviselő 

 
↓ 

 

107MR bizottság NSz 
↓ 

 

81 bizottság  
↓ 

 

13. cikk, 4. bek. 84 bizottság  
↓ 

 

157 több mint 38 

képviselő 

 
↓ 

 

107MR bizottság NSz 
↓ 

 

13a. cikk 131 EFDD  
↓ 

 

107MR bizottság NSz 
↓ 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

86 bizottság  
↓ 

 

16a. cikk 146 EFDD NSz 
↓ 

 

88 bizottság  
↓ 

 

17. cikk 114 ALDE  
↓ 

 

107MR bizottság NSz 
↓ 

 

89 bizottság  
↓ 

 

I. melléklet, II. rész, A 

kategória 

133T EFDD NSz 
↓ 

 

I. melléklet, II. rész, A 

kategória, 6. bek. 

107MR bizottság NSz 
↓ 

 

158 több mint 38 

képviselő 

 
↓ 

 

91= 

115= 

bizottság 

ALDE 

 
↓ 

 

I. melléklet, II. rész, A 

kategória, 6. bek. után 

92 bizottság  
↓ 

 

159 több mint 38 

képviselő 

 
↓ 

 

I. melléklet, II. rész, A 

kategória, 7. bek. 

107MR bizottság  
↓ 

 

93+94 bizottság  
↓ 

 

160 több mint 38 

képviselő 

 
↓ 

 

116 ALDE  
↓ 

 

I. melléklet, II. rész, A 

kategória, 8. bek. 

107MR bizottság  
↓ 

 

95 bizottság  
↓ 

 

I. melléklet, II. rész, B 

kategória, 7. bek. 

147T EFDD NSz 
↓ 

 

107MR bizottság NSz 
↓ 

 

161 több mint 38 

képviselő 

NSz 
↓ 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

I. melléklet, II. rész, C 

kategória, 5. bek. 

107MR bizottság NSz 
↓ 

 

162 több mint 38 

képviselő 

NSz 
↓ 

 

99 bizottság  
↓ 

 

I. melléklet, II. rész, C 

kategória, 6. bek. 

117T= 

163T= 

100T= 

ALDE 

több mint 38 

képviselő 

bizottság 

NSz 
↓ 

 

107MR bizottság NSz 
↓ 

 

I. melléklet, II. rész, D 

kategória 

107MR bizottság NSz 
↓ 

 

118 ALDE  
↓ 

 

I. melléklet, III. rész 107MR bizottság NSz 
↓ 

 

164 több mint 38 

képviselő 

NSz 
↓ 

 

4. preb. 9 bizottság  
↓ 

 

123 EFDD  
↓ 

 

5. preb. 124T EFDD NSz 
↓ 

 

10 bizottság  
↓ 

 

7. preb. után 16 bizottság  
↓ 

 

137 több mint 38 

képviselő 

 
↓ 

 

8. preb. 125 EFDD  
↓ 

 

107MR bizottság NSz 
↓ 

 

18 bizottság  
↓ 

 

9. preb. 126T EFDD NSz 
↓ 

 

107MR bizottság NSz 
↓ 

 

138 több mint 38 

képviselő 

 
↓ 

 

139 több mint 38 

képviselő 

 
↓ 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

10. preb. 107MR bizottság NSz 
↓ 

 

127 EFDD NSz 
↓ 

 

20 bizottság  
↓ 

 

12. preb. 107MR bizottság  
↓ 

 

22 bizottság  
↓ 

 

bek. eredeti szöveg NSz 
↓ 

 

13. preb után 140 több mint 38 

képviselő 

 
↓ 

 

14. preb. 107MR bizottság NSz 
↓ 

 

128 EFDD NSz 
↓ 

 

25 bizottság  
↓ 

 

17. preb. 110 EFDD  
↓ 

 

107MR bizottság NSz 
↓ 

 

szavazás: a Bizottság javaslata NSz ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 122., 124., 126., 127., 128., 130., 133., 136., 146., 147. mód. 

ENF: 94., 107., 109., 122., 160., 164. mód. 

több mint 38 

képviselő: 

I. melléklet, II. rész, A kategória, 8. pont 

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

több mint 38 

képviselő: 

107MR. mód.: 5. cikk, 3. bek., 6. cikk, 3. bek., I. melléklet, II. rész, A kategória, 7. 

bek.   

I. melléklet, II. rész, A kategória, 8. bek. 

ALDE: 107MR. mód.: 14. preb., 5. cikk, 3. bek., 5b. cikk  

Bizottság javaslata: 12. preb. és 6. cikk, 3. bek. (63. mód.) 
 

Egyéb: 

A 111., 112., 132., 134. és 135. módosítást visszavonták. 

* 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. Elhasználódott járművek, hulladékelemek és -akkumulátorok, valamint 

elektromos és elektronikus berendezések hulladékai ***I 

Jelentés: Simona Bonafè (A8-0013/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

A Bizottság 

javaslatának 

elutasítására irányuló 

javaslat 

34 ENF  -  

Az illetékes bizottság 

módosításai – 

tömbszavazás 

1-10 

12-19 

21-24 

27-32 

bizottság  +  

Az illetékes bizottság 

módosításai – külön 

szavazás 

11 bizottság rész.   

1 +  

2 +  

20 bizottság kül. +  

25 bizottság kül. +  

26 bizottság kül/ESz - 214, 479, 2 

33 bizottság kül. +  

szavazás: a Bizottság javaslata NSz + 624, 67, 6 

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 26. mód. 

ENF: 20., 25., 33. mód. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 

11. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „hangsúlyt kell fektetni annak biztosítására, hogy a 

hulladékszállításhoz kapcsolódó eljárások megfeleljenek az uniós környezetvédelmi 

jogszabályok alapelveinek és követelményeinek, különösen a közelség, a hasznosítás 

elsőbbsége és az önellátás elvének” és „A tagállamok minden szükséges intézkedést 

meg kell tegyenek a jogellenes hulladékszállítás megelőzése érdekében.” 

2. rész a fenti szövegrész 
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6. Hulladékok ***I 

Jelentés: Simona Bonafè (A8-0034/2017) 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

A Bizottság 

javaslatának 

elutasítására irányuló 

javaslat 

243 ENF  -  

Az illetékes bizottság 

módosításai – 

tömbszavazás 

1-6 

8-13 

16-17 

19-31 

33-34 

37 

40-41 

43-80 

83-97 

99 

101-

103 

105 

108-

119 

121 

124-

126 

147-

154 

156-

162 

164-

165 

167-

168 

170-

173 

175-

182 

186-

197 

199 

201-

211 

214-

220 

222-

223 

225-

230 

232-

233 

bizottság  +  

7 bizottság rész.   
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Az illetékes bizottság 

módosításai – külön 

szavazás 

1 +  

2 +  

14 bizottság rész.   

1 +  

2 +  

15 bizottság kül. +  

32 bizottság rész.   

1 +  

2 +  

35 bizottság kül. +  

38 bizottság kül/ESz - 294, 376, 25 

39 bizottság kül. +  

82 bizottság kül. +  

98 bizottság kül. +  

100 bizottság kül. -  

104 bizottság kül. +  

106 bizottság kül. -  

107 bizottság kül. +  

120 bizottság kül. +  

122 bizottság kül. +  

123 bizottság kül. +  

127 bizottság kül. +  

145 bizottság rész.   

1 +  

2 +  

146 bizottság rész.   
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1 +  

2 +  

163 bizottság kül. -  

166 bizottság kül. +  

169 bizottság rész.   

1/NSz + 596, 91, 11 

2/NSz + 351, 329, 13 

174 bizottság kül. +  

198 bizottság rész.   

1 +  

2 +  

212 bizottság kül. +  

213 bizottság rész.   

1 +  

2 +  

221 bizottság rész.   

1 +  

2 +  

231 bizottság kül. +  

3. cikk, 1a. pont 247 ENF  -  

3. cikk, 1a. pont, első 

albek., a) pont 

81MR bizottság  +  

3. cikk, 1a. pont, első 

albek., b) pont 

81MR bizottság ESz + 353, 334, 10 

251 PPE NSz ↓  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

3. cikk, 1a. pont, 

második albek. után 

81MR bizottság  +  

3. cikk, 20. pont, d) 

pont után 

235 Verts/ALE  -  

8a. cikk 252T ECR NSz - 135, 561, 1 

127-

137 

139-

144 

bizottság  +  

138 bizottság  -  

9. cikk, 1. bek., 4. fr. 

bek. után 

239 EFDD NSz - 121, 532, 46 

240 EFDD NSz - 118, 547, 31 

9. cikk, 3. bek. után 236 S&D, 

Verts/ALE 

 +  

9b. cikk 155 bizottság NSz + 599, 91, 8 

11b. cikk 248 ENF  -  

183-

185 

bizottság  +  

22. cikk, 1. bek., 2. 

albek. 

237 Verts/ALE  +  

200 bizottság  ↓  

22. cikk, 2. bek. után 238 Verts/ALE  +  

242 S&D  +  

38. cikk, 1. bek. 249T ENF  -  

224 bizottság  +  

I. melléklet előtt 241 EFDD NSz - 280, 398, 20 

234 bizottság kül. +  

6. preb. 244 ENF  -  

18 bizottság  +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

12. preb. 245T ENF  -  

36 bizottság  +  

14. preb. 42 bizottság ESz + 402, 289, 5 

250 PPE  ↓  

19. preb. 246T ENF  -  

szavazás: a Bizottság javaslata NSz + 576, 95, 27 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 169., 251. mód. 

ENF: 155. mód. 

EFDD: 239., 240. és 241. mód, 8a. cikk 

ECR, Verts/ALE: 169., 252. mód. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 15., 35., 39., 82., 98., 104., 107., 120., 122., 123., 127., 166., 174., 212., 221., 231., 

234. mód. 

S&D: 100., 106., 163. mód. 

PPE: 38., 138. mód. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

221. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „d) benyújtja a környezetbarát tervezésről szóló uniós 

jogszabályok átfogó felülvizsgálatát hatályának annak érdekében történő 

kiterjesztése céljából, hogy felölelje az összes fő termékvonalat, beleértve az 

energiaterméknek nem minősülő termékcsoportokat is, valamint fokozatosan az 

összes erőforrás-hatékonysági jellemzőt beépítse a termékek tervezésére vonatkozó 

kötelező követelményekbe, és kiigazítsa az ökocímkére vonatkozó rendelkezéseket;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 

ENF: 

14. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „A kereskedelmi és ipari hulladék” és „és az élelmiszer-

hulladék” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
32. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és törekedniük kell a hulladékképződésnek a gazdasági 

növekedéstől való függetlenítésére” 

2. rész a fenti szövegrész 
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145. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „b) a hulladékképződés gazdasági növekedéstől való 

függetlenítése;” és „ d) a 2014. évi kiinduló értékhez képest az uniós élelmiszer-

hulladék 30%-os csökkentése 2025-ig, illetve 50%-os csökkentése 2030-ig;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
146. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „általánosan csökkentik az élelmiszer-hulladék 

keletkezését” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
198. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a keletkezés helyén” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
213. mód. 

1. rész „Az európai környezetvédelmi ügynökség kétévente jelentést tesz közzé, amely 

tartalmazza a hulladékmegelőzési programok teljesítésével és végrehajtásával 

kapcsolatos előrehaladás értékelését, valamint a hulladékmegelőzési programok 

egyes tagállamokra és az Unió egészére vonatkozó célkitűzései tekintetében elért 

eredményeket,” 

2. rész „ideértve a hulladékképződés gazdasági növekedéstől való függetlenítését és a 

körforgásos gazdaság felé tartó átmenetet is” 

 

Verts/ALE: 

7. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a megújuló energia terjesztésének fokozása” 

2. rész a fenti szövegrész 

 

ECR, PPE: 

169. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „70%” 

2. rész a fenti szövegrész 
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7. Hulladéklerakók ***I 

Jelentés: Simona Bonafè (A8-0031/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

A Bizottság 

javaslatának 

elutasítására irányuló 

javaslat 

47 ENF  -  

Az illetékes bizottság 

módosításai – 

tömbszavazás 

1-3 

5-15 

17-21 

23-28 

30-34 

37-40 

42-46 

bizottság  +  

Az illetékes bizottság 

módosításai – külön 

szavazás 

29 bizottság NSz + 392, 287, 17 

41 bizottság kül. +  

1. cikk, 1. bek. előtt 22 bizottság  -  

52 jav PPE  +  

5. cikk, 6. bek. után 50 GUE/NGL ESz - 108, 585, 4 

5a. cikk 49T ENF  -  

35 bizottság  +  

36 bizottság  +  

1. 

preambulumbekezdés 

után 

51 PPE  +  

4 bizottság  ↓  

9. preb. 48T ENF  -  

16 bizottság  +  

szavazás: a Bizottság javaslata NSz + 583, 95, 18 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

 

Verts/ALE, ECR, PPE:  29. mód. 

ENF:                              47. mód. 
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Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 41. mód. 
 

 

8. Csomagolás és csomagolási hulladék ***I 

Jelentés: Simona Bonafè (A8-0029/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

A Bizottság 

javaslatának 

elutasítására irányuló 

javaslat 

86 ENF  -  

Az illetékes bizottság 

módosításai – 

tömbszavazás 

1-2 

4-18 

20 

22-26 

28-38 

41-49 

54-56 

58-64 

67 

69-84 

bizottság  +  

Az illetékes bizottság 

módosításai – külön 

szavazás 

3 bizottság rész.   

1 +  

2 +  

21 bizottság kül. +  

27 bizottság kül. -  

39 bizottság rész.   

1 +  

2 +  

40 bizottság rész.   

1 +  

2 +  

50 bizottság rész.   

1/NSz + 599, 45, 54 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2/NSz + 358, 304, 31 

51 bizottság rész.   

1/NSz + 597, 48, 55 

2/NSz + 360, 309, 25 

52 bizottság rész.   

1/NSz + 632, 41, 26 

2/NSz + 361, 304, 28 

53 bizottság rész.   

1/NSz + 621, 51, 25 

2/NSz + 359, 300, 28 

57 bizottság rész.   

1 +  

2 +  

68 bizottság rész.   

1 +  

2 -  

4. cikk, 1. bek., 2. 

albek. után 

85 Verts/ALE NSz - 333, 343, 23 

6b. cikk 88T ENF  -  

65-66 bizottság  +  

5. preb. után 89 PPE  +  

19 bizottság  ↓  

13. preb. 87T ENF  -  

szavazás: a Bizottság javaslata NSz + 582, 88, 28 
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Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 50., 51., 52., 53. mód. 

Verts/ALE: 85. mód. 

ENF: 86. mód. 

PPE: 50., 51. (2. rész), 52., 53. (2. rész) mód. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 27. mód. 

ENF: 21. mód. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR, PPE: 

50. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „70%” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
51. mód. 

1. rész Bevezetés 

2. rész i)–vi) pont 

 
52. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „80%” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
53. mód. 

1. rész Bevezetés 

2. rész i)–vi) pont és az v) pont törlése 

 

S&D: 

68. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „vagy az ezek együtteséből készült – maradékhulladéktól 

való külön gyűjtését” 

2. rész a fenti szövegrész 

 

Verts/ALE: 

3. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a megújuló energia terjesztésének fokozása” 

2. rész a fenti szövegrész 

 

ENF: 

39. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „ipari és kereskedelmi hulladék” 

2. rész a fenti szövegrész 
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40. mód. 

1. rész „A tagállamok intézkedéseket fogadnak el a csomagolás környezeti hatásának 

minimálisra csökkentése és a hulladék keletkezésének megelőzésére vonatkozó, a 

2008/98/EK irányelv 9. cikkének (1) bekezdésében meghatározott célok eléréséhez 

való hozzájárulás érdekében. Ezen intézkedések közé tartozik a 8. cikk (1) 

bekezdésének harmadik albekezdésében meghatározott kiterjesztett gyártói 

felelősség és az újrahasználható csomagolások használatát célzó ösztönzők. A 

tagállamok intézkedéseket hoznak a nem újrafeldolgozható és a túlzott csomagolás 

használatának tartós csökkentése érdekében. Ezek az intézkedések nem 

veszélyeztethetik a higiéniát vagy az élelmiszerbiztonságot. Emellett a tagállamok 

egyéb, a gazdasági szereplőkkel és a fogyasztói és környezetvédelmi szervezetekkel 

folytatott konzultáció alapján elfogadott intézkedéseket is hozhatnak, amelyek célja, 

hogy összefogják a tagállamokban a megelőzéssel kapcsolatban meghozott számos 

kezdeményezést, és kihasználják azok előnyeit. Ezen intézkedéseknek meg kell 

felelniük az irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott célkitűzéseknek.” 

2. rész „A tagállamok megfelelő gazdasági eszközökkel és egyéb intézkedésekkel ösztönzik 

a hulladékhierarchia alkalmazását. Ilyen eszközök és intézkedések lehetnek például 

a 2008/98/EK irányelv IVa. mellékletében felsoroltak.” 

 
57. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve a b) pontot 

2. rész b) pont 
 

 

9. A nők és a férfiak közötti egyenlőség az EU-ban 2014–2015-ben 

Jelentés: Ernest Urtasun (A8-0046/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

4. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz - 305, 368, 20 

5. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 340, 331, 15 

6. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 357, 313, 20 

7. 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 rész.   

1 +  

2/NSz + 324, 302, 69 

18. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 354, 318, 15 

19. bek. § eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 339, 305, 44 

20. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 -  

22. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 597, 40, 59 

2/NSz + 426, 221, 35 

3/NSz + 370, 286, 34 

23. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

24. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

25. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

31. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 568, 60, 66 

2/NSz + 530, 112, 40 

33. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 526, 127, 40 

37. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

38. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 462, 154, 69 

40. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

42. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 355, 309, 29 

3 +  

46. bek. 1 S&D NSz + 428, 221, 44 

bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz ↓  

2/NSz ↓  

3/NSz ↓  

4/NSz ↓  

47. bek. 2 ECR NSz - 216, 408, 67 

bek. eredeti szöveg kül. +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

48. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 454, 125, 100 

50. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 471, 160, 57 

60. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 356, 273, 54 

D. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

T. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

AD. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 323, 328, 37 

AH. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 388, 255, 51 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 369, 188, 133 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: AH. preb., 46. bek. (3. rész), 1. mód. 

ECR: 2. mód. 

S&D: 15. (2. rész), 22., 31., 33. (2. rész), 46., 48., 60. bek., AH. preb. 

Verts/ALE: 4. (2. rész), 22. (3. rész), 31. (2. rész), 33. (2. rész), 38. (2. rész), 46., 48., 50., 60. 

bek., AH. preb. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: T., AH. preb., 18., 37., 40., 47., 48., 50., 60. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

D. preb. 

1. rész „mivel 2015-ben a nők foglalkoztatási aránya 64,5%-os rekordszintet ért el, de így is 

jóval a férfiak értéke alatt maradt, amely 75,6% volt; mivel a nők esetében sajnálatos 

módon négyszer nagyobb a valószínűsége annak, hogy részmunkaidős állást 

vállalnak és – gyakran szándékuk ellenére – ebben az állásban is maradnak;” 

2. rész „mivel sok fiatal, különösen Görögországban, Spanyolországban, Horvátországban, 

Olaszországban, Cipruson, Portugáliában és Szlovákiában a munkavégzés ellenére is 

szegény marad;” 
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AD. preb. 

1. rész „mivel romlanak a nők azon meghatározott csoportjainak az életkörülményei, 

amelyek gyakran egyszerre több nehézséggel és kockázattal, valamint nagymértékű 

megkülönböztetéssel néznek szembe,” 

2. rész „így különösen a fogyatékossággal élő, eltartottakat ellátó, időskorú, kisebbséghez 

tartozó és bevándorló, menekült és menedékjogot kérő, alacsonyan képzett vagy 

képzetlen, nemi indíttatású erőszak áldozatául esett, a leszbikus, meleg, transz, bi és 

interszexuális csoportba tartozó nőknek stb.;” 

 
4. bek. 

1. rész „felkéri a Bizottságot, hogy alaposabban értékelje a nők jogaira és a nemek közötti 

egyenlőségre negatív hatással lévő megszorító intézkedéseket, és tegyen lépéseket 

ezek hatásainak megszüntetésére;” 

2. rész „határozottan helyteleníti, hogy a megszorítási politikák hozzájárulnak a nők és a 

férfiak egyenlőségét előmozdító előrelépés drámai mértékű lelassulásához és a nők 

marginalizálódásához a társadalomban és a munkahelyeken;” 

 
5. bek. 

1. rész „sajnálja, hogy az Európa 2020 stratégiából hiányzik a nemek közötti egyenlőség 

általános érvényesítése, és felhív arra, hogy általánosan és határozottabban jelenjen 

meg benne a nemek közötti egyenlőség érvényesítése, amely foglalkozik a nőket 

sújtó szegénység strukturális okaival,” 

2. rész „kiváltképp az európai szemeszterrel összefüggésben az országspecifikus ajánlások 

megfogalmazása keretében, valamint arra, hogy az éves növekedési jelentésbe 

illesszenek bele a nemek közötti egyenlőtlenségek csökkentésére irányuló egyedi 

szakpolitikai iránymutatást;” 

 
6. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „különösen az idős nőket, az egyedülálló anyákat, a nemi 

alapú erőszaknak áldozatul esett nőket, a fogyatékossággal élő nőket, a migráns 

nőket, a menedékkérő és a menekült nőket, valamint a kisebbségekhez tartozó nőket 

érintő szegénység ellen;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
7. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a transznemű és interszexuális személyekre is kiterjedő” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
15. bek. 

1. rész „felhívja a Bizottságot, hogy – a tagállamokkal szorosan együttműködve – állítson 

össze a munka és a magánélet közötti egyensúlyra irányuló jogalkotási és nem 

jogalkotási intézkedéseket tartalmazó, nagyratörő, átfogó csomagot a 2017. évi 

bizottsági munkaprogram részeként, figyelembe véve a szociális jogok bejelentett 

európai pillérét,” 

2. rész „valamint belefoglalva a szülési és a szülői szabadságra vonatkozó hatályos 

irányelvek felülvizsgálatát, továbbá az apasági és a gondozói szabadságra vonatkozó 

irányelvekre irányuló javaslatokat, amelyek ösztönzik a szabadság igénybevételének 

férfiak és nők közötti egyenlőségét valamennyi munkavállalói kategóriában;” 
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19. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „ösztönzi Portugáliát, Hollandiát, Luxemburgot, 

Finnországot, Olaszországot, Máltát és Észtországot, hogy valósítsa meg a másik 

célkitűzést is, valamint felhívja Lengyelországot, Horvátországot és Romániát – ahol 

mindkét célkitűzés teljesítésétől távol állnak –, hogy fokozzák erőfeszítéseiket a 

formális gyermekgondozás biztosítása terén, hogy így megkönnyítsék a 

munkavállalók számára a magánélet és a munka összeegyeztetését;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
20. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a Bizottságot” és „európai” 

2. rész "a Bizottságot és" 

3. rész „európai” 

 
22. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „vagy egyenlő értékű munkáért” és  „valamint hogy kérjék 

fel a vállalatokat olyan belső mechanizmusok bevezetésére, amelyek feltárják a 

fizetésbeli különbségeket;” 

2. rész „vagy egyenlő értékű munkáért” 

3. rész „valamint hogy kérjék fel a vállalatokat olyan belső mechanizmusok bevezetésére, 

amelyek feltárják a fizetésbeli különbségeket;” 

 
23. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „véleménye szerint sürgősen ki kell dolgozni az „egyenlő 

munkáért és egyenlő értékű munkáért egyenlő bért” elv uniós szintű 

fogalommeghatározását;” 

2. rész „véleménye szerint sürgősen ki kell dolgozni az „egyenlő munkáért és egyenlő 

értékű munkáért egyenlő bért” elv uniós szintű fogalommeghatározását;” 

 
24. bek. 

1. rész „elítéli, hogy a tagállamok több mint felében nőtt a nemek közötti nyugdíjszakadék;” 

2. rész „ösztönzi Ciprust, Németországot és Hollandiát, hogy csökkentsék a férfi és női 

nyugdíjak közötti különbséget, ami jelenleg közel 50%-os; felhívja Máltát, 

Spanyolországot, Belgiumot, Írországot, Görögországot, Olaszországot és Ausztriát, 

hogy szüntessék meg nyugdíjlefedettség terén a nemek között meglévő szakadékot, 

hiszen ezen országok női lakosságának 11–36%-a nem részesül nyugdíjban;” 

 
25. bek. 

1. rész „gratulál Svédország kormányának a nemi paritás megvalósításához a képviselet 

tekintetében, valamint Szlovéniának és Franciaországnak a majdnem teljesülő 

paritáshoz, és ösztönzi Magyarországot, Szlovákiát és Görögországot – amely 

országok nők nélkül alakítottak kormányt – annak biztosítására, hogy a politikai és 

gazdasági döntéshozatal valamennyi szintjén megfelelő legyen a nők képviselete;” 

2. rész „felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsák a nemek közötti egyenlőséget a magas 

beosztású kormánytisztviselők, valamint az állami intézmények és szervek vezetői 

körében, továbbá a választási listákon, annak érdekében, hogy biztosított legyen a 

kiegyensúlyozott képviselet a helyi önkormányzatoknál, a regionális és a nemzeti 

parlamentekben, valamint az Európai Parlamentben;” 

3. rész „hangsúlyozza, hogy számos tanulmány alátámasztotta, hogy a megfelelő 

jogszabályi intézkedések gyors változást eredményezhetnek a politikában a nemek 

közötti egyensúly terén; egyetért a Bizottság azon véleményével, hogy a kvótákat 

eredményességük érdekében a jelölti listák sorrendjéről és a nem teljesítés esetén 

alkalmazandó megfelelő szankciókról szóló jogszabályoknak kell kísérniük;” 
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31. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „felhívja a Tanácsot, hogy aktiválja az áthidaló klauzulát, 

azaz fogadjon el egyhangú határozatot arról, hogy a nemi alapú erőszak is az 

EUMSZ 83. cikkének (1) bekezdésében felsorolt bűncselekmények közé tartozik;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
33. bek. 

1. rész „üdvözli a tagállamok előrelépését az Isztambuli Egyezmény aláírása terén, amely az 

első jogilag kötelező erejű nemzetközi szintű eszköz a nők elleni erőszak 

megelőzésére és felszámolására; és sürgeti azt a 14 tagállamot, amely még nem 

ratifikálta az egyezményt, hogy azt haladéktalanul tegye meg; üdvözli a Bizottság 

2016. márciusi, arra irányuló javaslatát, hogy az EU csatlakozzon az Isztambuli 

Egyezményhez; felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy gyorsítsák fel az 

Isztambuli Egyezmény Unió általi aláírására és megkötésére irányuló tárgyalásokat, 

és fenntartások nélkül, széles körűen támogatja az Unió csatlakozását;  felhívja 

továbbá a Bizottságot, hogy a 2012/29/EU irányelv rendelkezéseivel összhangban 

illessze be a nemi alapú erőszak fogalommeghatározását, és mihamarabb terjesszen 

elő a nemi alapú erőszak megelőzésére és leküzdésére vonatkozó átfogó európai 

stratégiát,” 

2. rész „amely kötelező erejű jogalkotási aktust is tartalmaz;” 

 
38. bek. 

1. rész „kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vezessenek be intézkedéseket a nők és az 

LMBTI-személyek munkahelyi zaklatással szembeni védelme érdekében;” 

2. rész „felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes 

formái és megnyilvánulásai elleni, büntetőjogi eszközökkel történő küzdelemről 

szóló hatályos uniós kerethatározatot, annak érdekében, hogy az a szexizmust, az 

előítéletes bűncselekményeket, valamint a szexuális irányultságon, a nemi 

identitáson és a nemi jellemzőkön alapuló gyűlöletre való uszítást is magában 

foglalja;” 

 
42. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „azonnal” és „valamint erőszakmegelőzési intézkedésként a 

nemi identitás azonnali elismerését a menekültügyi eljárások során;” 

2. rész „azonnal” 

3. rész „valamint erőszakmegelőzési intézkedésként a nemi identitás azonnali elismerését a 

menekültügyi eljárások során;” 

 
46. bek. 

1. rész „ismételten hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a nők maguk 

rendelkezhessenek szexuális és reproduktív egészségük és jogaik felett;” 

2. rész „felszólítja valamennyi tagállamot, hogy garantálja a nők hozzáférését az önkéntes 

családtervezéshez, valamint a szexuális és reproduktív egészségügyi szolgáltatások 

teljes köréhez, beleértve a fogamzásgátlást” 

3. rész „és az abortuszt;” 

4. rész „felszólítja ezért a tagállamokat és a Bizottságot, hogy kezdeményezzenek olyan 

figyelemfelkeltő fellépéseket, amelyek teljes mértékben tudatosítják a férfiak és nők 

számára a szexuális és reprodukcióval kapcsolatos kérdéseket érintő jogaikat és 

feladataikat;” 
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10. A nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód az árukhoz és szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében 

Jelentés: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

10. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 470, 147, 69 

23. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

34. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 381, 258, 46 

38. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

39. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 343, 333, 17 

8. bev. hiv. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 573, 73, 42 

2/NSz + 392, 223, 68 

15. bev. hiv. bek. eredeti szöveg NSz + 401, 252, 32 

I. preb. bek. eredeti szöveg kül. -  

J. preb. bek. eredeti szöveg kül. -  

L. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 390, 259, 43 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 499, 104, 81 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 8., 15. bev. hiv., 10., 34. bek., L. preb. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 15. bev. hiv., I., J., L. preb., 10., 34. bek. 
 



P8_PV(2017)03-14(VOT)_HU.docx 30 PE 601.334 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

8. bev. hiv. 

1. rész „tekintettel az Európa Tanácsnak a nők elleni és a családon belüli erőszak 

megelőzéséről és felszámolásáról szóló 2011. évi egyezményére (Isztambuli 

Egyezmény),” 

2. rész „és annak 3. cikkére, amely a „társadalmi nem” fogalmát „a valamely adott 

társadalom által a nők és a férfiak számára megfelelőnek tekintett, társadalmilag 

kialakított szerepek, magatartások, tevékenységek és tulajdonságok”-ként határozza 

meg,” 

 
23. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
38. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
39. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „többek között visszatartó erejű szankciók,” 

2. rész a fenti szövegrész 
 

 

11. A nemek közötti egyenlőség előmozdítására szánt uniós támogatások 

Jelentés: Clare Moody (A8-0033/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

13. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

17. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

20. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 282, 380, 25 

35. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 453, 172, 56 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

52. bek. bek. eredeti szöveg NSz - 327, 333, 22 

55. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 480, 116, 87 

55. bek. után 2 több mint 76 

képviselő 

NSz + 430, 179, 67 

56. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 425, 176, 78 

3/NSz + 407, 203, 59 

62. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 356, 289, 40 

3/NSz + 440, 170, 73 

67. bek. bek. eredeti szöveg NSz - 325, 328, 25 

69. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

78. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 609, 50, 24 

2/NSz + 352, 306, 16 

79 bek. bek. eredeti szöveg NSz - 310, 318, 56 

80. bek. 1 előadó NSz + 332, 305, 51 

bek. eredeti szöveg NSz ↓  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 437, 166, 80 
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Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 1. mód. 

PPE: 2. mód. 

több mint 76 

képviselő 

35. (2. rész), 55. (2. rész), 56. (2. rész), 79., 80. bek. 

Verts/ALE: 2. mód., 52., 67., 56. (3. rész), 62. (2. és 3. részek) bek. 

S&D: 67., 78. bek., 2. mód. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

több mint 76 

képviselő 

13., 52., 67., 79., 80. bek. 

 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

több mint 76 képviselő 

20. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a nem fizetett munka a gazdasági hatékonyság fontos 

eleme, és hogy” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
17. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
35. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
55. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „többek között a megelőző és utólagos („sürgősségi”) 

fogamzásgátlókhoz, valamint az abortuszhoz;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
56. bek. 

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

kapcsolatos” és „mint például az erőszak, köztük szexuális erőszak áldozataivá vált 

nők, valamint a kísérő nélküli kiskorúak és más veszélyeztetett csoportok, köztük az 

LMBTI-személyek egyedi szükségleteire;” 

2. rész „a szexuális és a reproduktív egészséggel és jogokkal kapcsolatos” 

3. rész „mint például az erőszak, köztük szexuális erőszak áldozataivá vált nők, valamint a 

kísérő nélküli kiskorúak és más veszélyeztetett csoportok, köztük az LMBTI-

személyek egyedi szükségleteire;” 

 
62. bek. 

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

2. rész „migránsok”  

3. rész „és az LMBTI-személyek” 

 
69. bek. 

1. rész „első lépésnek tekinti az aktuális többéves pénzügyi keretben a nemek közötti 

egyenlőséggel kapcsolatos célkitűzések elérése érdekében előirányzott 6,17 milliárd 

eurós uniós szintű támogatást;” 

2. rész „és ezen összeg megemelését kéri a következő keretben;” 
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78. bek. 

1. rész „ismételten aggodalmának ad hangot a nemek közötti egyensúly nyilvánvaló hiánya 

miatt a Számvevőszéken, ahol az uniós intézmények közül a legnagyobb az 

aránytalanság, mivel jelenleg 28 férfiból és csak 3 nőből áll (ez utóbbiak száma 

kettővel kevesebb, mint 2016 elején);” 

2. rész „felhívja a Tanácsot, hogy mostantól minden jövőbeni álláshelyre két jelöltet, egy 

nőt és egy férfit javasoljon, amíg ki nem alakul egy elfogadható mértékű 

egyensúly;” 
 

 

12. A nagy adathalmazok alapjogi vonatkozásai 

Jelentés: Ana Gomes (A8-0044/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

3. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

4. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

13. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

14. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

16. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 364, 253, 63 

3 +  

20. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

27. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

28. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

31. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

K. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

O. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 561, 71, 49 

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

több mint 76 

képviselő 

3., 13., 14., 20., 27., 28. bek. 

 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

több mint 76 képviselő 

K. preb. 

1. rész „mivel a nagy adathalmazok ágazata évi 40 %-kal növekszik, hétszer olyan gyorsan, 

mint az informatikai piac; mivel az új technológiákkal előállított hatalmas 

adathalmazok koncentrációja döntő fontosságú információkat kínál a nagyvállalatok 

számára, ami korábban nem tapasztalt változásokat indít el a polgárok, 

kormányzatok és magánszereplők közötti hatalmi egyensúly tekintetében;” 

2. rész „mivel ez a nagyvállalatok kezében koncentrálódó hatalom megszilárdíthatja a 

monopóliumokat és a visszaélésszerű gyakorlatokat, és káros hatást gyakorolhat a 

fogyasztói jogokra és a tisztességes piaci versenyre;” 

3. rész „mivel a nagy adathalmazok összeolvadásának összefüggésében alaposabban kell 

vizsgálni az egyéni érdekeket, valamint az alapvető jogok védelmét;” 

 
O. preb. 

1. rész „mivel az adatelemzés és az algoritmusok egyre nagyobb mértékben befolyásolják a 

polgárok számára hozzáférhetővé tett információkat;” 

2. rész „mivel helytelen használat esetén ezek a technikák veszélyeztethetik a 

tájékoztatáshoz való alapvető jogot, valamint a média szabadságát és a pluralizmust; 

mivel az Amszterdami Szerződéshez csatolt, a tagállamokban történő közcélú 

műsorszolgáltatás rendszeréről szóló jegyzőkönyv (11997D/PRO/09) kimondja, 

hogy a tagállamok közcélú műsorszolgáltatási rendszere közvetlenül kapcsolódik az 

egyes társadalmak demokratikus, társadalmi és kulturális igényeihez és a 

médiapluralizmus megőrzésének követelményéhez;” 
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4. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy a nagy adathalmazok természetével kapcsolatban a 

magánszemélyek körében meglévő hiányos ismeretek és megértés lehetővé teszik a 

személyes adatok nem kívánt módokon történő felhasználását;” 

2. rész „rámutat az alapvető jogokra vonatkozó oktatás és figyelemfelkeltés kiemelt 

fontosságára az Unióban;” 

3. rész „sürgeti az Unió intézményeit és a tagállamokat, hogy hajtsanak végre 

beruházásokat a digitális jártasság és a digitális jogokra, a magánéletre és az 

adatvédelemre irányuló, a polgárokat, köztük a gyermekeket célzó figyelemfelkeltés 

területén; hangsúlyozza, hogy ennek az oktatásnak foglalkoznia kell az algoritmusok 

és automatizált döntéshozatali folyamatok működésének alapelveivel és logikájával, 

illetve ezek megfelelő értelmezésével; hangsúlyozza továbbá az oktatás 

szükségességét az adatfolyamok gyűjtésehelyének és módjának (pl. webes 

szüretelés, az adatfolyamok és a közösségi hálózatokról, illetve a kapcsolódó 

eszközökről származó adatok összekapcsolása és ezek összesítése egy új 

adatfolyamban) megértése céljából;” 

 
16. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy a végponttól végpontig terjedő titkosítást is ösztönözni kell,” 

2. rész „szükség kötelezővé kell tenni” 

3. rész „a beépített adatvédelem elvével összhangban; javasolja, hogy e célból minden 

jövőbeni jogszabályi keret kifejezetten tiltsa meg a „hátsó kapuk” lehetővé tételét 

vagy elősegítését a titkosításszolgáltatók, a kommunikációs szolgáltatók és bármely 

egyéb szervezet számára az ellátási lánc minden szintjén;” 

 
31. bek. 

1. rész „figyelmeztet, hogy miután a bűnüldöző hatóságok döntései és intézkedései mélyen 

beavatkoznak a polgárok életébe és jogaiba, maximális körültekintésre van szükség 

a jogellenes diszkrimináció megelőzése, valamint a faj, bőrszín, etnikai vagy 

társadalmi származás, genetikai jellemzők, nyelv, vallás vagy meggyőződés, 

politikai vagy egyéb vélemény, vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, életkor, 

nem, nemi önkifejezés vagy nemi identitás, szexuális irányultság, tartózkodásra való 

jogosultság, egészségi állapot” 

2. rész „– etnikai profilalkotást vagy intenzívebb rendfenntartó hatósági fellépést gyakran 

elszenvedő –” 

3. rész „külön képzést kér az adatgyűjtők és az adatelemzésekből származó információk 

felhasználói számára számára;” 
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13. A tenyésztett nyulak védelmére vonatkozó minimumkövetelmények 

Jelentés: Stefan Eck (A8-0011/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Alternatív 

állásfoglalási 

indítvány 

1 PPE NSz - 235, 388, 62 

34. bek., 2. fr. bek. 

után 

3 több mint 76 

képviselő 

NSz + 356, 254, 71 

H. preb. 2 előadó  +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) 

AGRI bizottság 

NSz + 410, 205, 59 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 1., 3. mód. 

 


