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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. Oroszország, Alekszej Navalnij és más tüntetők letartóztatása 

Állásfoglalási indítványok: B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-
0250/2017, B8-0251/2017 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0245/2017 

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

1. bek. előtt 4 GUE/NGL NSz - 177, 290, 149 

10. bek. után 1 Verts/ALE  V  

13. bek. után 3 ECR ESz - 249, 304, 71 

G. preb. után 2 ECR  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz +  

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-0245/2017  ECR  ↓  

B8-0246/2017  S&D  ↓  

B8-0248/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0249/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0250/2017  ALDE  ↓  

B8-0251/2017  PPE  ↓  

elhalasztva     284, 296, 22 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 4. mód. 

PPE: zárószavazás (RC-B8-0245/2017) 
 

Egyéb kérdések 

Ian Duncan szintén aláírta a 1. módosítást. 
 

 

2. Belarusz 

Állásfoglalási indítványok: B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0259/2017, B8-
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0261/2017, B8-0263/2017 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0253/2017 

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

16. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 500, 82, 48 

O. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

  ECR  ↓  

B8-0256/2017  S&D  ↓  

B8-0258/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0259/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0261/2017  ALDE  ↓  

B8-0263/2017  PPE  ↓  

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: O. preb., 16. bek. (2. rész) 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 

16. bek. 

1. rész „felkéri a Bizottságot annak értékelésére, hogy garantáltak-e a legmagasabb szintű 

nukleáris biztonsági normák a jelenleg épülő osztroveci atomerőmű 

vonatkozásában” 

2. rész „hogy az EBB-nek adott uniós garanciát nem ezen belarusz nukleáris létesítmény 

finanszírozására használják-e fel, és hogy a garancia összhangban áll-e az 

Oroszországi Föderációval szembeni uniós szankciókkal” 
 

 

3. Banglades és a gyermekházasságok 

Állásfoglalási indítványok: B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-
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0262/2017, B8-0264/2017 

Tárgy Mód. 

sz. 

 Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

 Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0252/2017 

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

9. bek. 1  GUE/NGL NSz + 372, 212, 45 

bek.  eredeti szöveg rész.   

 
1 ↓  

 
2 ↓  

 szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 557, 23, 45 

 Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-0252/2017   EFDD  ↓  

B8-0254/2017   S&D  ↓  

B8-0255/2017   Verts/ALE  ↓  

B8-0257/2017   ECR  ↓  

B8-0260/2017   GUE/NGL  ↓  

B8-0262/2017   ALDE  ↓  

B8-0264/2017   PPE  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 1. mód., zárószavazás (RC-B8-0252/2017) 

GUE/NGL: 1. mód. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR 

9. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a szexuális és reproduktív egészségről szóló információhoz 

való hozzáférést, a segítségnyújtást és” 

2. rész a fenti szövegrész 
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4. A nagykereskedelmi barangolási piacok ***I 

Jelentés: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Ideiglenes megállapodás 

Ideiglenes 

megállapodás 

21 bizottság NSz +  

Jogalkotási aktus tervezete * 

a szöveg egésze 21 bizottság  ↓  

Az illetékes bizottság 

módosításai – 

tömbszavazás 

1-20 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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5. A vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik 

országbeli állampolgárok: Ukrajna ***I 

Jelentés: Mariya Gabriel (A8-0274/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

A Bizottság javaslatának elutasítására irányuló javaslat 

A Bizottság 

javaslatának 

elutasítására irányuló 

javaslat 

2 EFDD NSz - 85, 520, 23 

Ideiglenes megállapodás 

Ideiglenes 

megállapodás 

1 bizottság NSz + 521, 75, 36 

Jogalkotási aktus tervezete * 

a szöveg egésze 1 bizottság  ↓  

szavazás: a Bizottság javaslata NSz ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD 2. mód. 
 

* 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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6. Európai Szolidaritási Testület 

Állásfoglalási indítvány: B8-0238/2017 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-0238/2017  

(CULT bizottság) 

3. bek. 9 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

6. bek. 10 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

6. bek. után 1 GUE/NGL  -  

7. bek. 11 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

14. bek. után, 4. cím 12 Verts/ALE, 

S&D 

ESz + 336, 247, 39 

15. bek. 13 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

17. bek. 14 Verts/ALE, 

S&D 

 -  

19. bek. 15 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

20. bek. 16 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

20. bek. után 17 Verts/ALE, 

S&D 

ESz + 291, 273, 58 

18 Verts/ALE, 

S&D 

 -  

19 Verts/ALE, 

S&D 

 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

21. bek. 2 GUE/NGL  -  

22. bek. 20 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

5. fr. bek után 4 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

5 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

8. bev. hiv. 3 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

9. bev. hiv. után 6 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

7 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

E. preb. 8 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

 

 

 

7. Az EU-USA adatvédelmi pajzs által nyújtott védelem megfelelősége 

Állásfoglalási indítványok: B8-0235/2017, B8-0244/2017 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-0235/2017  

(LIBE bizottság) 

3. bek.  eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 358, 245, 19 

6. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 306, 312, 7 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

8. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 419, 200, 6 

3 +  

9. bek. 1 Verts/ALE ESz - 295, 313, 15 

10. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 363, 245, 17 

11. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 345, 240, 37 

12. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 363, 243, 19 

14. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

16. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 356, 216, 54 

17. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 356, 200, 66 

17. bek. után 7 ALDE ESz + 342, 277, 7 

18. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 345, 204, 77 

19. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 351, 215, 60 

20. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 355, 255, 6 

20. bek. után 2 Verts/ALE  +  

21. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

21. bek. után 8 ALDE  +  

9 ALDE  +  

22. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 356, 239, 20 

23. bek. 10 ALDE  +  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2 ↓  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

3 ↓  

23. bek. után 3 Verts/ALE  ↓  

4 Verts/ALE  +  

25. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 364, 239, 12 

25. bek. után 5 Verts/ALE NSz - 266, 340, 11 

26. bek. 6 Verts/ALE NSz - 157, 317, 143 

30. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 350, 249, 5 

3 +  

31. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

32. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

33. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 306, 240, 40 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0244/2017 (PPE, ECR) 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: B8-0235/2017 

 B8-0244/2017 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 10., 12., 14., 21., 22., 31., 32. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 

6. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 
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23. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „megjegyzi, hogy az amerikai kormány által nyújtott 

nyilatkozatok és biztosítékok szerint az Ombudsman Hivatala az amerikai hírszerző 

szolgálatoktól független, a feladatának ellátásával kapcsolatos helytelen 

befolyásolástól mentes, és együttműködik egyéb, az amerikai hírszerző közösség 

különböző szervezeti egységeinek felügyeletével kapcsolatos hatáskörrel rendelkező 

független szervekkel;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 

PPE: 

3. bek. 

1. rész „megjegyzi, hogy 2017. március 23-án 1 893 egyesült államokbeli szervezet 

csatlakozott az EU-USA adatvédelmi pajzshoz;” 

2. rész „sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az adatvédelmi pajzs önkéntes öntanúsításon alapul, 

és ezért csak azon egyesült államokbeli szervezetekre érvényes, amelyek ehhez 

önkéntes alapon csatlakoztak, és ezáltal sok vállalat egyáltalán nem esik e 

szabályozás hatálya alá;” 

 
8. bek. 

1. rész „ismételten felhívja a Bizottságot” 

2. rész „hogy tisztázza az USA által nyújtott „írásos biztosítékok” jogi státuszát” 

3. rész „és biztosítsa, hogy az adatvédelmi pajzzsal kapcsolatban előirányzott bármely 

kötelezettségvállalás vagy megállapodás az Egyesült Államok új kormányának 

hivatalba lépését követően is fennmaradjon” 

 
20. bek. 

1. rész „riasztónak tartja azokat a közelmúltban tett kijelentéseket, amelyek egy egyesült 

államokbeli elektronikus kommunikációs szolgáltató által a szervereire érkező e-

mailekkel kapcsolatban végzett, a Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) és az FBI 

kérésére 2015-ig folytatott megfigyelési tevékenységekre vonatkoznak, ami egy 

évvel az után történt, hogy elfogadták a 28. sz. elnöki politikai irányelvet, és 

zajlottak az EU-USA adatvédelmi pajzsról szóló tárgyalások;” 

2. rész „hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak az amerikai hatóságoktól teljes körű 

felvilágosítást kell kérnie, és a kapott válaszokat a Tanács, a Parlament és a nemzeti 

adatvédelmi hatóságok rendelkezésére kell bocsátania; ezt elegendő oknak tekinti 

ahhoz, hogy súlyosan kétségbe vonják a Nemzeti Hírszerzés Igazgatójának Hivatala 

(ODNI) által adott biztosítékokat; tudatában van annak, hogy az EU-USA 

adatvédelmi pajzs alapját az elnök által bevezetett 28. elnöki politikai irányelv 

(PPD-28) képezi, amelyet bármely jövőbeli elnök a Kongresszus jóváhagyása nélkül 

visszavonhat;” 
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23. bek. 

1. rész „emlékeztet 2016. május 26-i állásfoglalására, amely kimondja, hogy az Egyesült 

Államok Külügyminisztériuma által létrehozott ombudsmani mechanizmus nem 

kellően független és nem rendelkezik elegendő tényleges hatáskörrel ahhoz, hogy 

feladatait ellássa és hatékony jogorvoslatot biztosítson az uniós polgárok számára; 

megjegyzi, hogy az amerikai kormány által nyújtott nyilatkozatok és biztosítékok 

szerint az Ombudsman Hivatala az amerikai hírszerző szolgálatoktól független, a 

feladatának ellátásával kapcsolatos helytelen befolyásolástól mentes, és 

együttműködik egyéb, az amerikai hírszerző közösség különböző szervezeti 

egységeinek felügyeletével kapcsolatos hatáskörrel rendelkező független 

szervekkel;” 

2. rész „aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy azon személyek, akiknek a jogai sérültek, csak 

felvilágosítást és az adatok törlését, illetve azok további feldolgozásának leállítását 

kérhetik, de nem érvényesíthetnek kárigényt” 

 
30. bek. 

1. rész „felhívja a Bizottságot, hogy az első közös éves felülvizsgálat során végezze el”, 

„alapos és mélyreható vizsgálatát” 

2. rész „az ebben az állásfoglalásban, a transzatlanti adatáramlásról szóló 2016. május 26-i 

állásfoglalásában, valamint a 29. cikk szerinti munkacsoport, az európai adatvédelmi 

biztos és az érintettek által említett hiányosságok és gyengeségek”, „valamint hogy 

mutassa be, hogy miként kezeli ezeket a problémákat annak érdekében, hogy 

biztosítsa az uniós Chartának és az uniós jognak való megfelelést” 

3. rész „továbbá hogy értékelje alaposan, hogy az Egyesült Államok kormányzata által 

adott biztosítékokban és pontosításokban megjelölt mechanizmusok és biztosítékok 

hatékonyak és megvalósíthatók-e” 

 
33. bek. 

1. rész felszólítja az Unió adatvédelmi hatóságait, hogy kövessék nyomon az EU-USA 

adatvédelmi pajzs működését és gyakorolják jogköreiket” 

2. rész „beleértve a személyes adatok valamely, az EU-USA adatvédelmi pajzsban 

regisztrált szervezet számára történő továbbításának felfüggesztését vagy végleges 

betiltását, amennyiben úgy vélik, hogy a magánélet tiszteletben tartásához való 

alapvető jog és az uniós adatalanyok személyes adatainak védelméhez való joga nem 

biztosított;” 

 

Vert/ALE, PPE: 

23. bek. 

1. rész „emlékeztet 2016. május 26-i állásfoglalására, amely kimondja, hogy az Egyesült 

Államok Külügyminisztériuma által létrehozott ombudsmani mechanizmus nem 

kellően független és nem rendelkezik elegendő tényleges hatáskörrel ahhoz, hogy 

feladatait ellássa és hatékony jogorvoslatot biztosítson az uniós polgárok számára;” 

2. rész „megjegyzi, hogy az amerikai kormány által nyújtott nyilatkozatok és biztosítékok 

szerint az Ombudsman Hivatala az amerikai hírszerző szolgálatoktól független, a 

feladatának ellátásával kapcsolatos helytelen befolyásolástól mentes, és 

együttműködik egyéb, az amerikai hírszerző közösség különböző szervezeti 

egységeinek felügyeletével kapcsolatos hatáskörrel rendelkező független 

szervekkel;” 

3. rész „aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy azon személyek, akiknek a jogai sérültek, csak 

felvilágosítást és az adatok törlését, illetve azok további feldolgozásának leállítását 

kérhetik, de nem érvényesíthetnek kárigényt” 

 


