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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. A Marine Le Pen mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem 

Jelentés: Sajjad Karim (A8-0223/2017) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás  +  

 

2. Afgan Mukhtarli azerbajdzsáni újságíró ügye 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, 
B8-0418/2017, B8-0420/2017 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány: RC-B8-0414/2017 

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

8. bek.  eredeti szöveg  + szóban módosítva 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-0414/2017  ECR  ↓  

B8-0415/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0416/2017  S&D  ↓  

B8-0417/2017  ALDE  ↓  

B8-0418/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0420/2017  PPE  ↓  

 

Egyéb 

Heidi Hautala képviselő a következő szóbeli módosítást javasolta a (8) bekezdéshez: 

 

8. felszólít azonnali, teljes körű, átlátható, hiteles és pártatlan vizsgálat indítására 

Mehman Galandarov azeri blogger és aktivista 2017. április 28-án az azeri hatóságok 

őrizetében bekövetkezett halála miatt;
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Pakisztán, különösen az emberi jogok védelmezőinek helyzete és a halálbüntetés 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, 
B8-0427/2017, B8-0429/2017 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B8-0419/2017 

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

3. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

8. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

9. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

8. bek. után 2 ECR ESz + 222, 213, 178 

H. preb. után 1 ECR ESz + 224, 210, 182 

K. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

L. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-0419/2017  ECR  ↓  

B8-0421/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0422/2017  S&D  ↓  

B8-0423/2017  ALDE  ↓  

B8-0427/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0429/2017  PPE  ↓  

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: K., L., preb., 8., 9. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 

3. bek. 
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1. rész „sajnálja az emberi jogok és a jogállamiság tiszteletben tartása terén Pakisztánban 

bekövetkezett visszarendeződést, különösen a bírósági eljárás nélküli kivégzések 

számának növekedését, valamint a megfélemlítést és az erő alkalmazását az 

újságírókkal, emberi jogi aktivistákkal, nem kormányzati szervezetekkel és a 

kormány bírálóival szemben; emlékezteti a pakisztáni kormányt az alapvető jogok 

tiszteletben tartásának garantálására vonatkozó kötelezettségére;” 

2. rész „üdvözli, hogy Pakisztán emberi jogi cselekvési tervet fogadott el, és szorgalmazza 

annak kézzelfogható eredményekre váltását;” 

3. rész „e tekintetben figyelmeztet, hogy az EU rendkívül aggasztónak fogja találni, ha az 

aktivisták ilyen gyakorlatok áldozatává válnak, és nem tapasztalható előrelépés;” 
 

 

4. Az indonéziai emberi jogi helyzet 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, 
B8-0430/2017, B8-0431/2017 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány: RC-B8-0424/2017 

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

13. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-0424/2017  ECR  ↓  

B8-0425/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0426/2017  S&D  ↓  

B8-0428/2017  ALDE  ↓  

B8-0430/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0431/2017  PPE  ↓  

 

 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

13. bek. 

1. rész „üdvözli, hogy a halálra ítélt kábítószer-kereskedők kivégzését ügyük 

felülvizsgálatának lezárásáig felfüggesztették; sürgeti Indonézia kormányát, hogy 

továbbra is állítsa le az ilyen kivégzéseket, és tárgyalja újra az ügyeket a nemzetközi 

normáknak megfelelően;” 
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2. rész „felhív a halálbüntetés alkalmazására vonatkozó moratórium azonnali újbóli 

bevezetésére, a halálbüntetés eltörlése céljából;” 
 

 

5. Az Európai Stratégiai Beruházási Alap végrehajtása 

Jelentés: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (A8-0200/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1. bek. 2 ENF NSz - 88, 521, 8 

1 bek. után 3 EFDD NSz - 90, 460, 66 

4. bek. után 4 EFDD NSz - 90, 450, 80 

17. bek. után 5 EFDD NSz - 112, 479, 28 

22. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

22. bek. után 6 EFDD NSz - 129, 447, 45 

48. bek. után 7 EFDD NSz - 125, 443, 46 

50. bek. 1 Verts/ALE  -  

57. bek. után 8 EFDD NSz - 111, 467, 42 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 477, 105, 35 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 3., 4., 5., 6., 7., 8. bek. 

ENF: 2. mód. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE: 22. bek. 
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6. A közösségi gazdaságra vonatkozó európai menetrend 

Jelentés: Nicola Danti (A8-0195/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Alternatív 

állásfoglalási 

indítvány 

7 ENF NSz - 61, 553, 1 

37. bek. után 1 EMPL 

bizottság 

 +  

38. bek. után 2 EMPL 

bizottság 

ESz - 306, 308, 2 

3 EMPL 

bizottság 

ESz + 320, 295, 3 

4 EMPL 

bizottság 

 -  

56. bek. 5 ITRE 

bizottság 

 -  

56. bek. után 6 ITRE 

bizottság 

 -  

szavazás: IMCO bizottság 

állásfoglalás (a szöveg egésze) 

NSz + 510, 60, 48 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 7. mód. 
 

 

7. Online platformok és a digitális egységes piac 

Jelentés: Henna Virkkunen, Philippe Juvin (A8-0204/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Alternatív 

állásfoglalási 

indítvány 

1 ECR  -  

27. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

29. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

30. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

33. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

35. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

36. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

37. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

38. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

39. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

58. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

59. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

60. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

61. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

67. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

68. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

75. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

H. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: ITRE bizottság, IMCO bizottság 

állásfoglalás (a szöveg egésze) 

NSz + 393, 146, 74 

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

képviselők H. preb., 30., 35., 36., 60., 67. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

képviselők: 

27. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „felhívja továbbá a tagállamokat, hogy szükség esetén 

dolgozzanak ki új védelmi mechanizmusokat, hogy biztosítsák az online platformok 

munkavállalóinak megfelelő lefedettségét” 

2. rész a fenti szövegrész 
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29. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „megjegyzi, hogy az online platformok tekintetében jelenleg 

folyó vitában egyes érdekelt felek által felvetett problémák egyike az uniós 

közvetítők korlátozott felelősségi rendszere;”, „ennélfogva úgy véli, hogy a 

felelősségi rendszert tovább kell egyértelműsíteni, mivel az az uniós digitális 

gazdaság lényeges pillére;” és „emlékeztetve arra, hogy azok a platformok, amelyek 

nem játszanak az elektronikus kereskedelemről szóló irányelvben meghatározott, 

semleges szerepet, nem kérhetik a felelősség alóli mentesítésüket;” 

2. rész „megjegyzi, hogy az online platformok tekintetében jelenleg folyó vitában egyes 

érdekelt felek által felvetett problémák egyike az uniós közvetítők korlátozott 

felelősségi rendszere;” 

3. rész „ennélfogva úgy véli, hogy a felelősségi rendszert tovább kell egyértelműsíteni, 

mivel az az uniós digitális gazdaság lényeges pillére;” 

4. rész „emlékeztetve arra, hogy azok a platformok, amelyek nem játszanak az elektronikus 

kereskedelemről szóló irányelvben meghatározott, semleges szerepet, nem kérhetik a 

felelősség alóli mentesítésüket;” 

 
33. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „üdvözli az audiovizuális médiaszolgáltatási irányelven 

végzett, folyamatban lévő munkát és a Bizottság azon szándékát, hogy 

intézkedéseket javasol majd a videók megosztására szolgáló platformok számára a 

kiskorúak védelmével és a gyűlöletbeszéddel összefüggő tartalmak eltávolításával 

kapcsolatban;” és „megállapítja azonban, hogy a terrorizmusra való felbujtásra 

alkalmas tartalmakra nem történik hivatkozás;” 

2. rész „üdvözli az audiovizuális médiaszolgáltatási irányelven végzett, folyamatban lévő 

munkát és a Bizottság azon szándékát, hogy intézkedéseket javasol majd a videók 

megosztására szolgáló platformok számára a kiskorúak védelmével és a 

gyűlöletbeszéddel összefüggő tartalmak eltávolításával kapcsolatban;” 

3. rész „megállapítja azonban, hogy a terrorizmusra való felbujtásra alkalmas tartalmakra 

nem történik hivatkozás;” 

 
36. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „valamint hogy ellenőrizze a jogalkotáson alapuló 

beavatkozás lehetőségét” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
37. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „kiegészülő szabályozási intézkedések” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
38. bek. 

1. rész „üdvözli a jogellenes online gyűlöletbeszédre vonatkozó – 2016-ban elfogadott és a 

Bizottság által támogatott – magatartási kódexet,”  

2. rész „és kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki megfelelő és észszerű eszközöket az 

online platformok számára a jogellenes áruk és tartalmak feltárása és eltávolítása 

érdekében;” 

 
39. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az adatok tulajdonlása tekintetében”  

2. rész a fenti szövegrész 

 
58. bek. 
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1. rész A teljes szöveg, kivéve: „annak megvizsgálására, hogy szükség van-e olyan 

kritériumokra és küszöbértékekre, amelyek meghatározzák az online platformok 

alaposabb piaci felügyelet alá vonására vonatkozó feltételeket, valamint” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
59. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „hangsúlyozza, hogy a szerzők és alkotók jogait a digitális 

korszakban is védeni kell, és emlékeztet arra, hogy a kreatív iparág az Unió 

foglalkoztatásában és gazdaságában jelentős szerepet tölt be;”, „például az 

internetszolgáltatókat” és „proaktív” 

2. rész „hangsúlyozza, hogy a szerzők és alkotók jogait a digitális korszakban is védeni kell, 

és emlékeztet arra, hogy a kreatív iparág az Unió foglalkoztatásában és 

gazdaságában jelentős szerepet tölt be;” 

3. rész „például az internetszolgáltatókat” 

4. rész „proaktív” 

5. rész "pour assurer la traçabilité" 

 
61. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „nemcsak a vállalatok esetében, hanem a fogyasztók 

egészsége és biztonsága szempontjából is, akiket tájékoztatni kell a hamisított 

termékek jogellenes kereskedelmének valóságáról;” és „felülvizsgálata” 

2. rész „nemcsak a vállalatok esetében, hanem a fogyasztók egészsége és biztonsága 

szempontjából is, akiket tájékoztatni kell a hamisított termékek jogellenes 

kereskedelmének valóságáról;” 

3. rész „felülvizsgálata” 

 
68. bek. 

1. rész „üdvözli a Bizottságnak azon intézkedéseit, amelyek célja a versenyjogi 

jogszabályok jobb érvényesítése a digitális világban, és hangsúlyozza, hogy gyors 

döntéseket kell hoznia a versenyjogi ügyekben a digitális ágazat gyors ütemére való 

tekintettel;” 

2. rész „megjegyzi ugyanakkor, hogy az uniós versenyjogot bizonyos tekintetben a digitális 

világhoz kell igazítani annak érdekében, hogy megfeleljen céljának;” 

 
75. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „ebben az új, globálisan versengő gazdaságban a világ 

élvonalába kerülhessenek, és” 

2. rész a fenti szövegrész 
 

8. A jemeni humanitárius helyzet 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, 

B8-0411/2017, B8-0412/2017, B8-0413/2017 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány: RC-B8-0407/2017 

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

11. bek. 1 GUE/NGL NSz - 191, 258, 154 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

11. bek. után 5 Verts/ALE NSz - 194, 231, 171 

6 Verts/ALE NSz - 163, 258, 181 

A. preb. után 2 Verts/ALE NSz - 162, 238, 202 

I. preb. után 3 Verts/ALE NSz - 160, 253, 192 

4 Verts/ALE NSz - 171, 239, 189 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-0407/2017  ECR  ↓  

B8-0408/2017  EFDD  ↓  

B8-0409/2017  ALDE  ↓  

B8-0410/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0411/2017  S&D  ↓  

B8-0412/2017  PPE  ↓  

B8-0413/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 2., 3., 4., 5., 6. mód. 

GUE/NGL: 1. mód. 
 

Egyéb kérdések 

Branislav Škripek (ECR képviselőcsoport) szintén aláírta az RC-B8-0407/2017. sz. közös 

állásfoglalásra irányuló indítványt. 
 

 

9. Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállása és 

finanszírozása 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0405/2017, B8-0406/2017 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0405/2017 

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

2. bek. 3 GUE/NGL  -  



P8_PV-PROV(2017)06-15(VOT)_HU.docx 12 PE 606.769 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

6 EFDD NSz - 38, 470, 68 

2. bek. után 7 EFDD NSz - 120, 432, 16 

B. preb. után 1 GUE/NGL  +  

2 GUE/NGL  -  

4 EFDD NSz - 104, 450, 23 

5 EFDD NSz - 136, 424, 13 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 409, 134, 25 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0406/2017  

(EFDD) 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 4., 5., 6., 7. mód., zárószavazás B8-0405/2017 

 zárószavazás B8-0406/2017 

 


