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1. Az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások állása 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0538/2017, B8-0539/2017 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-0538/2017 

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

1. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

3. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3/NSz + 568, 64, 36 

4/NSz + 576, 75, 21 

5/NSz + 615, 37, 14 

6/NSz + 561, 96, 18 

3. bek. után 2 EFDD NSz - 117, 529, 30 

3 EFDD NSz - 71, 574, 31 

4. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 610, 34, 29 

2/NSz + 590, 42, 28 

3/NSz + 596, 59, 9 

5. bek. 4 EFDD NSz - 79, 586, 12 

bek. eredeti szöveg NSz + 577, 62, 37 

6. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 564, 47, 66 

2/NSz + 640, 9, 22 

7. bek. 5T EFDD NSz - 74, 590, 13 

bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 643, 11, 23 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2/NSz + 598, 63, 14 

3/NSz + 557, 88, 23 

7. bek. után 6 EFDD NSz - 73, 567, 35 

7 EFDD NSz - 71, 580, 24 

8. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

9. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 596, 47, 34 

3 +  

4/NSz + 562, 89, 26 

10. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

10. bek. után 8 EFDD NSz - 90, 523, 63 

9 EFDD NSz - 90, 502, 84 

11. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

12. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

12. bek. után 10 EFDD NSz - 50, 589, 37 

11 EFDD NSz - 63, 596, 16 

13. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

14. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

15. bek. 12 EFDD NSz - 73, 592, 12 

bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 598, 54, 25 

2/NSz + 547, 90, 39 

15. bek. után 13 EFDD NSz - 87, 569, 22 

A. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 662, 10, 4 

B. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

C. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

D. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

H. preb. után 1 EFDD NSz - 83, 584, 11 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 557, 92, 29 

Állásfoglalási indítvány B8-0539/2017  

(EFDD) 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. mód., A. preb., 3. bek. (3.-6. rész), 4., 

5., .6, 7., 9. bek. (2. és 4. rész), 15. bek., zárószavazás (B8-0538/2017), zárószavazás 

(B8-0539/2017) 

ENF: zárószavazás 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 1., 5., 8., 9., 10., 13. bek., B., C., D. preb. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 

9. bek. 

1. rész „meggyőződése, hogy az Egyesült Királyság kormányának felelőssége egy olyan 

egyedülálló, hatékony és megvalósítható megoldás felkínálása, amely megelőzi a 

„kemény” határ megjelenését, biztosítja a nagypénteki megállapodás valamennyi 

részének való teljes körű megfelelést,” 

2. rész „összhangban áll az uniós joggal és teljes mértékben biztosítja a belső piac és a 

vámunió integritását;” 

3. rész „úgy véli, hogy az Egyesült Királyságnak továbbra is méltányos módon hozzá kell 

járulnia az Észak-Írországot/Írországot támogató pénzügyi segítséghez;” 
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4. rész „sajnálja, hogy az Egyesült Királyságnak az Észak-Írországról és Írországról szóló 

állásfoglalásában meghatározott javaslatai e tekintetben nem felelnek meg a 

várakozásnak;” „megjegyzi másrészt, hogy az Egyesült Királyság miniszterelnöke 

2017. szeptember 22-i beszédében kizárta fizikai infrastruktúra felállítását a határnál, 

ami azt feltételezi, hogy az Egyesült Királyság továbbra is a belső piac és a vámunió 

tagja marad, vagy hogy Észak-Írország valamilyen formában a belső piac és a 

vámunió tagja marad;” 

 

ENF: 

4. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy a kilépési megállapodásnak tartalmaznia kell az állampolgárok 

által jelenleg élvezett valamennyi jogot úgy, hogy helyzetükben nem áll be lényeges 

változás, továbbá biztosítania kell a viszonosság, az egyenlőség, az egyenértékűség 

és a megkülönböztetésmentesség elveinek érvényesülését az Egyesült Királyságban 

lakó uniós állampolgárok, illetve az Európai Unióban lakó brit állampolgárok 

számára;” az alábbi szövegrészek nélkül: „valamennyi” és „úgy, hogy helyzetükben 

nem áll be lényeges változás” 

2. rész a fenti szövegrész 

3. rész „hangsúlyozza különösen, hogy a jogosult uniós polgároknak és az Egyesült 

Királyság kilépése után született gyermekeknek családtagként, nem pedig független 

joggyakorlóként kell a kilépési megállapodás hatálya alá tartozniuk, hogy a jövőbeli 

családtagoknak továbbra is részesedniük kell a tartózkodási jogban ugyanazon 

rendelkezések értelmében, mint a jelenlegi családtagok, hogy a dokumentumoknak 

az uniós joggal összhangban deklaratívnak kell lenniük, hogy minden nehézkes 

igazgatási eljárást kerülni kell, valamint hogy az uniós jogban meghatározott 

valamennyi kedvezménynek exportálhatónak kell lennie;” 

 
6. bek. 

1. rész „aggodalmának ad hangot az Egyesült Királyságban élő uniós polgárok ellen 

alkalmazott sajnálatos adminisztratív gyakorlatok ellen;” 

2. rész „emlékezteti továbbá az Egyesült Királyságot, hogy amíg uniós tagállam marad, 

addig tiszteletben kell tartania és végre kell hajtania az Európai Unió jogszabályait, 

és tartózkodnia kell mindennemű adminisztratív vagy más gyakorlattól, amely 

többek között a munkahelyükön akadályozza vagy hátrányosan megkülönbözteti az 

Egyesült Királyságban élő EU-27 tagállamok polgárait; elvárja viszont, hogy az 

összes többi tagállam biztosítsa az Európai Unióban élő brit állampolgárok számára, 

hogy az Európai Unió jogszabályainak megfelelő elbánásban részesüljenek, tekintve, 

hogy mindaddig uniós polgárok maradnak, amíg az Egyesült Királyság ki nem lép 

az Európai Unióból;” 

 
7. bek. 

1. rész „megjegyzi, hogy az Egyesült Királyság miniszterelnöke 2017. szeptember 22-i 

beszédében kötelezettséget vállalt annak biztosítására, hogy az EU-27 tagállamok 

Egyesült Királyságban élő polgárainak jogai közvetlen hatással bírnak azáltal, hogy 

a kilépési megállapodást az Egyesült Királyság törvényei közé foglalják;” 

2. rész „hangsúlyozza, hogy ezt oly módon kell megtenni, hogy megelőzzék e tekintetben 

az egyoldalú változtatásokat, lehetővé tegyék az uniós polgárok számára, hogy a 

kilépési megállapodásban foglalt jogokra hivatkozzanak közvetlenül az Egyesült 

Királyság bíróságai és közigazgatása előtt, valamint elsőbbséget biztosítsanak az 

Egyesült Királyság törvényeivel szemben;” 

3. rész „hangsúlyozza, hogy az uniós jogrend koherenciájának és integritásának biztosítása 

érdekében továbbra is a Bíróságnak kell az uniós jog és a kilépési megállapodás 

értelmezésének és végrehajtásának egyetlen és illetékes szerveként működnie; 

várakozással tekint az Egyesült Királyság ezzel kapcsolatos konkrét javaslatai elé;” 
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11. bek. 

1. rész „tudomásul veszi az Egyesült Királyság miniszterelnökének 2017. szeptember 22-i 

beszédében elhangzott kijelentést a pénzügyi elszámolással kapcsolatosan, ám e 

tekintetben konkrét javaslatokat vár az Egyesült Királyság kormányától;” 

2. rész „kiemeli, hogy a konkrét javaslatok eddigi hiánya komolyan hátráltatta a 

tárgyalásokat, és hogy e területen lényeges előrelépésre van szükség, mielőtt 

elkezdődnének a megbeszélések más területekkel, többek között az Európai Unió és 

az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolatok keretével kapcsolatosan;” 

 
12. bek. 

1. rész „újból megerősíti, hogy „A pénzügyi elszámolásra vonatkozó alapelvek” című 2017. 

június 12-i bizottsági állásfoglalással összhangban az Egyesült Királyságnak teljes 

mértékben tiszteletben kell tartania az Európai Unió tagállamaként vállalt pénzügyi 

kötelezettségeit, és kitart amellett, hogy ezt a kérdést teljes egészében rendezni kell a 

kilépési megállapodásban;” 

2. rész „rámutat elsősorban a többéves pénzügyi keretből és a saját forrásokról szóló 2014. 

évi határozatból származó pénzügyi kötelezettségekre,” 

3. rész „amelyek magukban foglalják – az átmeneti időszaktól függetlenül – az Európai 

Unió fennálló kötelezettségvállalásait, kötelezettségeinek rá eső részeit, többek 

között a függő kötelezettségeket, valamint az Európai Unióból való kilépés 

költségeit, ugyanis szó sem lehet arról, hogy a 28 tagállam által vállalt 

kötelezettségvállalásokat csak a megmaradó 27 tartsa tiszteletben;” 

 
14. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „annak alapvető fontosságát”, „érzékelhető változásokká”, 

„első szakaszában” és „a második szakaszban pedig” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
15. bek. 

1. rész „azon a véleményen van, hogy a negyedik tárgyalási körben nem sikerült kellő 

előrelépést elérni a polgárok jogait, Írországot és Észak-Írországot, valamint az 

Egyesült Királyság pénzügyi kötelezettségeinek elszámolását illetően;” 

2. rész „felszólítja az Európai Tanácsot, hogy amennyiben az ötödik tárgyalási fordulóban e 

három területen ezzel az állásfoglalással összhangban nincs jelentős áttörés, októberi 

ülésén döntsön arról, hogy elhalasztja arra vonatkozó értékelését, hogy kellő 

előrelépés történt-e e kérdések tekintetében;” 

 

EFDD, ENF: 

3. bek. 

1. rész „megjegyzi, hogy a 2017. április 5-i parlamenti állásfoglalásnak megfelelően az 

Egyesült Királyság miniszterelnöke 2017. szeptember 22-i beszédében határozott 

időtartamú átmeneti időszakra tett javaslatot;” 

2. rész „rámutat, hogy erre az átmenetre csak a meglévő uniós szabályozási, költségvetési, 

felügyeleti, igazságszolgáltatási és végrehajtási eszközök és struktúrák alapján 

kerülhet sor;” 

3. rész „hangsúlyozza, hogy egy ilyen átmeneti időszak – akkor, amikor az Egyesült 

Királyság már nem uniós tagállam – csak a közösségi vívmányok egészének 

folytatása lehet, ami a négy szabadság (a polgárok, a tőke, a szolgáltatások és az 

áruk szabad mozgása) maradéktalan alkalmazását vonja maga után, valamint hogy 

erre csak a személyek szabad mozgásának bármilyen új feltétel előírása révén való 

korlátozása nélkül kerülhet sor;” 

4. rész „hangsúlyozza, hogy ez az átmeneti időszak csak az Európai Unió Bíróságának 

(EUB) teljes körű joghatósága alatt képzelhető el;” 
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5. rész „ragaszkodik ahhoz, hogy ebbe az átmeneti időszakba csak azzal a feltétellel lehet 

beleegyezni, hogy a felek az Egyesült Királyság kilépésével kapcsolatos valamennyi 

kérdést lefedő, teljes körű kilépési megállapodást kötnek;” az alábbi szövegrész 

nélkül: „az Egyesült Királyság kilépésével kapcsolatos valamennyi kérdést lefedő, 

teljes körű” 

6. rész a fenti szövegrész 
 

 

2. Egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való 

alkalmazásának korlátozása ***I 

Jelentés: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Ideiglenes megállapodás 

Ideiglenes 

megállapodás 

5 bizottság NSz + 645, 28, 6 

 

 

 

3. Az ICCAT hatálya alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, 

állományvédelmi és ellenőrzési intézkedések ***I 

Jelentés: Gabriel Mato (A8-0173/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Ideiglenes megállapodás 

Ideiglenes 

megállapodás 

34 bizottság NSz + 590, 72, 16 

A Parlament 

nyilatkozata 

33 bizottság  +  

 

 

 

4. A nők gazdasági szerepvállalása az uniós magán- és állami szektorban 

Jelentés: Anna Hedh (A8-0271/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 399, 226, 52 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

9. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

15. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 552, 79, 42 

2/NSz + 321, 309, 44 

19. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 387, 115, 170 

21. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 338, 241, 93 

23.bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 359, 274, 44 

25. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 299, 367, 10 

27. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

28. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

31. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

35. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 561, 50, 57 

2/NSz + 358, 281, 25 

39. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 293, 373, 7 

42. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

44. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 452, 174, 42 

45. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

48. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

52. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 335, 328, 12 

55. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 382, 279, 13 

56. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 340, 283, 48 

57. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 307, 362, 5 

59. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

61. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 412, 191, 72 

2/NSz + 380, 225, 71 

62. bek. bek. eredeti szöveg NSz - 293, 370, 12 

63. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

D. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

S. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

AD. preb. bek. eredeti szöveg rész.   
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1 +  

2 -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 480, 130, 65 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 2., 21., 23. bek. (2. rész), 56., 62., bek. 

Verts/ALE: 5., 15., 35., 44., 61.bek. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

Képviselők: 9., 19., 28., 42., 45., 55., 59., 63. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

Képviselők: 

D. preb. 

1. rész „mivel a nők gazdasági szerepvállalása útjában álló főbb akadályok többek között a 

társadalmi normák, a megkülönböztető jogszabályok vagy a jogi védelem hiánya, a 

nem fizetett házimunka és gondozás férfiak és nők közötti egyenlő megosztásának 

kudarca, valamint a pénzügyi, digitális és ingatlanjavakhoz való hozzáférés hiánya; 

mivel ezen akadályokat tovább súlyosbíthatja az interszekcionális 

megkülönböztetés;” 

2. rész „például faji és etnikai, vallási alapon, fogyatékosság, egészségi állapot, nemi 

identitás, szexuális irányultság és/vagy társadalmi-gazdasági feltételek alapján;” 

 
S. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „nyilvánosan elérhető” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
23.bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
25. bek. 

1. rész „meg van róla győződve, hogy a férfi és női munkavállalók egyenlő vagy egyenlő 

értékű munkáért járó egyenlő díjazásának eléréséhez a munkahelyek értékelésére 

szolgáló specifikus eszközök meghatározott keretére van szükség, a munkahelyek 

vagy ágazatok „értékének” felmérését segítő összehasonlítható mutatókkal;” 

2. rész „ösztönzi ezért a Bizottságot, hogy fontolja meg egy ilyen keret kidolgozását, és 

nyújtson segítséget a tagállamoknak és a szociális partnereknek annak 

végrehajtásában; valamennyi felet olyan politikák és jogszabályok elfogadására 

ösztönzi, amelyek biztosítják az egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért járó egyenlő 

díjazást;” 

 
27. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és arra bátorítja őket, hogy támogassák a nem 

meghatározását nem tartalmazó önéletrajzokat, hogy eltántorítsák a vállalatokat és a 

közigazgatási szerveket a felvételi folyamat során alkalmazott nemek közötti 

megkülönböztetéstől; felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg az anonimizált 

Europass önéletrajz kifejlesztésének lehetőségét;” 

2. rész a fenti szövegrész 
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31. bek. 

1. rész „felszólítja az uniós intézményeket, hogy ösztönözzék a nők európai választási 

folyamatokban való részvételét” 

2. rész „azáltal, hogy az európai választási jogszabályok következő felülvizsgálata során a 

nemek szempontjából kiegyensúlyozott listákat fogadnak el;” 

 
35. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „felkéri ezért a Bizottságot, hogy ösztönözze az 50 főnél 

többet foglalkoztató vállalatokat, hogy tárgyaljanak a szociális partnerekkel az 

egyenlőségi tervekről a nemek közötti egyenlőség fokozása és a munkahelyi 

megkülönböztetéssel szembeni küzdelem céljából; felszólít arra, hogy a nemek 

közötti egyenlőségre vonatkozó tervekbe foglaljanak bele egy stratégiát a 

munkahelyi szexuális zaklatás kezelésére, megakadályozására és felszámolására;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
52. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és az európai szemeszter részeként” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
61. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy a nők gyakran akaratlanul is aránytalanul nagy mértékben 

dolgoznak bizonytalan munkakörülmények között; sürgeti a tagállamokat, hogy 

hajtsák végre az ILO ajánlásait arra vonatkozóan, hogy csökkentsék a bizonytalan 

munkák mértékét,” 

2. rész „például korlátozzák azokat a körülményeket, amelyekben bizonytalan szerződések 

használhatók, és korlátozzák annak az időtartamnak a hosszát, ameddig a 

munkavállalók ilyen szerződéssel alkalmazhatók;” 

 
AD. preb. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
15. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy a férfiak gondozási feladatokba való bevonása előfeltétele a nemi 

szerepekhez kapcsolódó hagyományos sztereotípiák megváltoztatásának; úgy véli 

továbbá, hogy mindkét nem és az egész társadalom hasznára válik a nem fizetett 

munka méltányosabb elosztása és a gondozáshoz kapcsolódó szabadság egyenlőbb 

kivétele;” 

2. rész „úgy véli, hogy egy „egyenlő kereső – egyenlő gondozó” modell jelenti a nemek 

közötti egyenlőség elérésének leghatékonyabb módját az élet minden területén;” 

 
39. bek. 

1. rész „reformokra szólít fel a nemek közötti egyenlőség fokozása érdekében mind a 

családi életben, mind a munkaerőpiacon;” 

2. rész „úgy véli, hogy az egyéni társadalombiztosítási jogok és a teljes munkaidős 

foglalkoztatáshoz való erős, törvényben rögzített jog, a részmunkaidős szerződések 

lehetőségével, hozzájárul a nők gazdasági szerepvállalásához;” 

 
48. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és a bérek növelésének” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
57. bek. 
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1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és a menekültek” 

2. rész a fenti szövegrész 
 

 

5. A civil társadalom szűkülő mozgásterének kezelése a fejlődő országokban 

Jelentés: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

5. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 350, 316, 6 

9. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

17. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

23.bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz - 329, 334, 9 

32. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

36. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 509, 70, 96 

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

Képviselők: 9., 23., 26. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

Képviselők: 

5. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „köztük EU-tagállamokban és az EU néhány legközelebbi 

szövetségesénél;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
17. bek. 

1. rész „óva inti az EU-t és a tagállamokat attól, hogy a civil társadalom mozgásterének 

szűkítése és egyéb emberi jogi problémák tekintetében elnézően bánjanak azokkal az 

országokkal, amelyekkel az EU migrációs kérdésekben együttműködik;” 

2. rész „hangsúlyozza, hogy a civil társadalom mozgásterének szűkítése és az emberi jogok 

megsértése hozzájárulhatnak a kényszerű migrációhoz;” 
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32. bek. 

1. rész „kiemeli, hogy aktívan hozzá kell járulni a nőjogokkal kapcsolatos politikák és 

fellépések támogatásához,” 

2. rész „ideértve a szexuális és reproduktív egészséget és jogokat is;” 
 

 

6. A kiberbűnözés elleni küzdelem 

Jelentés: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

38. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

78. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 387, 204, 76 

P. preb. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 399, 250, 23 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 603, 27, 39 

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

Képviselők: P. preb., 38., 78. bek. 
 

 

7. Az EU ASEAN-nel fennálló politikai kapcsolatai 

Jelentés: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

35. bevezető 

hivatkozás 

1 előadó  +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 543, 66, 46 

 


