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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 

 



P8_PV(2017)03-16(VOT)_HU.docx 2 PE 601.336 

1. Zimbabwe, Evan Mawarire lelkipásztor esete 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, 
B8-0224/2017 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0191/2017 

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

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-0191/2017  ECR  ↓  

B8-0194/2017  S&D  ↓  

B8-0196/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0200/2017  ALDE  ↓  

B8-0224/2017  PPE  ↓  
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2. Ukrán politikai foglyok Oroszországban és a Krím helyzete 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, 
B8-0221/2017 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0190/2017 

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

19. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 451, 73, 86 

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-0190/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0192/2017  ECR  ↓  

B8-0195/2017  S&D  ↓  

B8-0198/2017  ALDE  ↓  

B8-0221/2017  PPE  ↓  

 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: zárószavazás RC-B8-0190/2017 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 19. bek. 
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3. Fülöp-szigetek, Leila M. De Lima szenátor ügye 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, 
B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0193/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, 

EFDD) 

6. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

12. bek. 1 GUE/NGL  +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-0193/2017  ECR  ↓  

B8-0197/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0199/2017  EFDD  ↓  

B8-0222/2017  S&D  ↓  

B8-0223/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0225/2017  ALDE  ↓  

B8-0226/2017  PPE  ↓  

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 6. bek. 
 

 

4. Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa 2017. évi ülésein képviselendő uniós prioritások 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, 

B8-0187/2017, B8-0188/2017, B8-0189/2017 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0183/2017 

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

12. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  



P8_PV(2017)03-16(VOT)_HU.docx 5 PE 601.336 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2 +  

3 +  

4 +  

15. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

23. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

25. bek. 1 Verts/ALE NSz - 197, 371, 50 

27. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-0183/2017  PPE  ↓  

B8-0184/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0185/2017  EFDD  ↓  

B8-0186/2017  ALDE  ↓  

B8-0187/2017  S&D  ↓  

B8-0188/2017  ECR  ↓  

B8-0189/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 1. mód. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 15. bek. 
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

27. bek. 

1. rész „sürgeti az Uniót, hogy működjön együtt partnereivel az üzleti vállalkozások emberi 

jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvek végrehajtása érdekében, beleértve 

olyan intézkedések meghozatalát, melyek célja több államot ösztönözni arra, hogy 

fogadjanak el nemzeti cselekvési terveket és vegyenek részt az ENSZ-

munkacsoportok és az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Hivatala (OHCHR) 

munkafolyamataiban;” 

2. rész „ismételten felszólít minden államot és az EU-t is, hogy tevékenyen és építő 

jelleggel vegyenek részt egy olyan, jogi kötőerővel bíró eszköz mielőbbi 

létrehozásában, amely az emberi jogok nemzetközi joga területén szabályozza a 

nemzetközi vállalatok és egyéb üzleti vállalkozások tevékenységét az emberi jogok 

megsértéseinek megelőzése, illetve azok előfordulása esetén kivizsgálásuk és a 

jogorvoslathoz való hozzáférés biztosítása érdekében;” 

 

PPE, ECR 

12. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „nemi identitás”, „és szexuális irányultság”, valamint 

„ideértve a szexuális irányultságon és a nemi identitáson alapuló erőszak és 

megkülönböztetés elleni védelemmel foglalkozó új független szakértővel való” 

2. rész „nemi identitás” 

3. rész „és szexuális irányultság” 

4. rész „ideértve a szexuális irányultságon és a nemi identitáson alapuló erőszak és 

megkülönböztetés elleni védelemmel foglalkozó új független szakértővel való” 

 
23. bek. 

1. rész „kéri az Uniót, hogy a továbbiakban is segítse elő a férfiak és a nők közötti 

egyenlőséget, és tevékenységeiben és programjaiban aktívan támogassa a nőkkel és 

a nemek közötti egyenlőség érvényesítésével kapcsolatos ENSZ-

kezdeményezéseket; szorgalmazza azon intézkedések további támogatását, melyek 

célja a nők és lányok társadalmi szerepvállalásának növelése, valamint a nőkkel és 

lányokkal szembeni erőszak és hátrányos megkülönböztetés valamennyi formájának, 

köztük a nemi alapú erőszaknak a megszüntetése; nyomatékosan kéri az Uniót, hogy 

indítson több régióra kiterjedő kezdeményezéseket a nők jogainak előmozdítására, 

védelmére és tiszteletben tartására,” 

2. rész „és a Pekingi Cselekvési Platform és a nemzetközi népesedési és fejlesztési 

konferencia cselekvési programjának teljes körű és eredményes végrehajtására,” 

3. rész „illetve hogy ezzel összefüggésben maradjon továbbra is elkötelezett a szexuális és 

reproduktív jogok teljes skálája iránt;” 
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5. A konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó 

ásványok és fémek importőrei körében a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási 

lánc ***I 

Jelentés: Iuliu Winkler (A8-0141/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Ideiglenes 

megállapodás 

156 bizottság NSz + 558, 17, 45 

Nyilatkozatok 157 bizottság  +  

 

Egyéb: 

A jelentést 2015. május 20-án visszautalták a bizottsághoz intézményközi tárgyalások lefolytatása 

érdekében. 
 

 

 

6. Az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló uniós keretrendszer 

***I 

Jelentés: Marco Affronte (A8-0150/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Ideiglenes megállapodás 

Ideiglenes 

megállapodás 

118 bizottság NSz + 535, 38, 48 

Jogalkotási aktus tervezete * 

a szöveg egésze 118 bizottság  ↓  

Az illetékes bizottság 

módosításai – 

tömbszavazás 

1-117 bizottság  ↓  

szavazás: a Bizottság javaslata NSz ↓  

 

* Bármely képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú 

képviselő indítványozhatja a jogalkotási aktus tervezetének módosításáról szóló szavazást. A 

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

bekezdése). 
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7. A közös biztonsági és védelmi politika alkotmányos, jogi és intézményi kihatásai: a 

Lisszaboni Szerződés által kínált lehetőségek 

Jelentés: Michael Gahler, Esteban González Pons (A8-0042/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

13. bev. hiv. után 1 előadók  +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 360, 212, 48 

 

 

 

8. Az EU Északi-sarkvidékre vonatkozó integrált politikája 

Jelentés: Urmas Paet, Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

13. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 334, 265, 20 

2/NSz - 183, 414, 20 

14. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 561, 43, 15 

2/NSz + 301, 289, 27 

3/NSz + 386, 212, 21 

41. bek. 1 több mint 76 

képviselő 

 -  

bek. eredeti szöveg NSz - 187, 287, 148 

56. bek. után 2 több mint 76 

képviselő 

 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 483, 100, 37 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 13., 14., 41. bek. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

több mint 76 

képviselő 

13., 41. bek. 
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

több mint 76 képviselő 

13. bek. 

1. rész „felhívja a tagállamokat, hogy a fosszilis tüzelőanyagok kitermelésének és 

használatának visszaszorítása érdekében tiltsák be a fosszilis tüzelőanyagokra 

nyújtott támogatásokat, amelyek csökkentik a fosszilis erőforrásokból nyert energia 

előállításának költségét;” 

2. rész „sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a karbonszegény gazdaság 

célkitűzésének elérése érdekében a nemzetközi fórumokon törekedjenek az északi-

sarkvidéki olaj- és földgázkitermelés jövőbeli teljes betiltására;” 

 
14. bek. 

1. rész „felhívja az Uniót, hogy nemzetközi szinten szorgalmazza szigorú elővigyázatossági 

szabályozási előírások alkalmazását a kőolajfeltárással, -kutatással és -kitermeléssel 

kapcsolatos környezetvédelem és biztonság terén;” 

2. rész „felszólít az EU és az EGT jeges északi-sarkvidéki vizein folytatott kőolajfúrások 

tilalmának bevezetésére,” 

3. rész „valamint arra, hogy az Unió az Északi-sarkvidéki Tanácsban szorgalmazza 

összehasonlítható elővigyázatossági előírások bevezetését az északi-sarkvidéki parti 

államokra vonatkozóan;” 
 

 

9. A Montenegróról szóló 2016. évi jelentés 

Jelentés: Charles Tannock (A8-0050/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1. bek. 10 ENF  -  

3. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3/ESz - 264, 278, 70 

4 +  

5. bek. 6 GUE/NGL  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

15. bek. 7 GUE/NGL  -  

17. bek. 4 S&D, 

Verts/ALE 

ESz + 311, 234, 61 

32. bek. 1 Verts/ALE  +  

34. bek. 2 Verts/ALE  -  

36. bek. 8 GUE/NGL  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

40. bek. 9T GUE/NGL  -  

3 Verts/ALE ESz - 288, 302, 21 

A. preb. 5 GUE/NGL  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 471, 98, 41 

 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 

3. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „kellett”, „egy része” és „külső szereplők” 

2. rész „kellett” 

3. rész „egy része” 

4. rész „külső szereplők” 

 
5. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
36. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „ideértve a 2016/1671 tanácsi határozatot is, amely újból 

megerősítette az EU Oroszországgal szembeni korlátozó intézkedéseit;” 

2. rész a fenti szövegrész 
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10. e-demokrácia az EU-ban: lehetőségek és kihívások 

Jelentés: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

16. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 414, 156, 16 

20. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 314, 271, 9 

23. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 350, 235, 4 

27. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 317, 249, 20 

32. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

38. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

39. bek. 1 több mint 76 

képviselő 

 -  

41. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 299, 285, 6 

43. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

A. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

G. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 459, 53, 47 

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

több mint 76 

képviselő 

16., 23., 27., 43. bek. 

 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

több mint 76 képviselő 

20. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „szegmentált proaktív eszközök révén, amelyek hozzáférést 

biztosítanak a parlamenti ügyiratok valamennyi dokumentumához;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
32. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „ajánlja ezenkívül a Bizottságnak, hogy összpontosítson a 

digitális egységes piacon könnyen terjeszthető nyílt forráskódú megoldásokra;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
38. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „kéri az Európai Parlament képviselőcsoportjait és az 

európai politikai pártokat, hogy biztosítsanak több lehetőséget a nyilvános vitákra és 

az e-részvételre;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
41. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „javasolja e célból, hogy az európai politikai pártok 

statútumában esetleg hajtsanak végre változtatásokat, amelyek kiterjednek az e-

részvételt illető gyakorlatokra, illetve ezek népszerűsítésére;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
A. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „minthogy elfordulnak a politikai döntéshozataltól, és egyre 

nagyobb a politikából való nyilvános kiábrándulás kockázata;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
G. preb. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 


