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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. Steeve Briois mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem 

Jelentés: Evelyn Regner (A8-0011/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: határozatra 

irányuló javaslat 

 +  

 

 

2. Az EU és Brazília közötti tudományos és technológiai együttműködési 

megállapodás *** 

Ajánlás: Angelo Ciocca (A8-0004/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: egyetértés NSz + 504, 35, 95 

 

 

 

3. A peszticidek uniós engedélyezési eljárásával foglalkozó különbizottság létrehozása 

Határozatra irányuló javaslat B8-0077/2018 (minősített többség és a leadott szavazatok kétharmada 

szükséges) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

B8-0077/2018 sz. határozatra irányuló javaslat (Elnökök Értekezlete) 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

 +  

 

 

 

4. A területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső piacon 

belüli lakóhelye vagy székhelye alapján történő egyéb megkülönböztetés ***I 

Jelentés: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

A Bizottság javaslatának elutasítására irányuló javaslat 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

A Bizottság 

javaslatának 

elutasítására irányuló 

javaslat 

67= 

68= 

EFDD 

ENF 

 -  

Ideiglenes megállapodás 

Ideiglenes 

megállapodás 

70 bizottság NSz + 557, 89, 33 

A Bizottsági 

nyilatkozata 

69 bizottság  +  

 

 

 

5. Költséghatékony kibocsátáscsökkentés és alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

beruházások ***I 

Jelentés: Julie Girling (A8-0003/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Ideiglenes megállapodás 

Ideiglenes 

megállapodás 

166 bizottság NSz + 535, 104, 39 

A Bizottsági 

nyilatkozatai 

167 bizottság  +  

 

 

 

6. Az Európai Központi Bank 2016. évi éves jelentése 

Jelentés: Jonás Fernández (A8-0383/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 474, 161, 47 

7. bek. 13 ENF NSz - 68, 581, 30 

10. bek. 7 EFDD NSz - 143, 513, 24 

11. bek. 1 GUE/NGL  -  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

8 EFDD NSz - 102, 559, 20 

14. bek. 14 ENF NSz - 90, 566, 23 

18. bek. 9 EFDD NSz - 145, 514, 25 

15 ENF NSz - 93, 520, 65 

bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 524, 153, 5 

2/NSz + 527, 145, 9 

19. bek. 2 GUE/NGL  -  

21. bek. 10 EFDD NSz - 141, 510, 33 

22. bek. 16 ENF NSz - 90, 576, 10 

26. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 628, 15, 40 

2/ESz + 595, 61, 22 

3 +  

27. bek. 3 GUE/NGL NSz - 157, 500, 22 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 576, 56, 44 

3 +  

27. bek. után 11 EFDD NSz - 208, 465, 12 

29. bek. után, új alcím 19 S&D  +  

31. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 549, 127, 7 

32. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 565, 70, 42 

3 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

35. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 595, 51, 35 

3 +  

38. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 549, 125, 10 

2/NSz + 543, 121, 16 

40. bek. 17 ENF NSz - 101, 519, 63 

bek. eredeti szöveg NSz + 480, 142, 60 

44. bek. 12 PPE NSz + 432, 162, 89 

4 GUE/NGL  -  

18 S&D  +  

45. bek. 5 GUE/NGL  -  

46. bek. után 6 GUE/NGL  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 479, 126, 78 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 12. mód. 

GUE/NGL: 3. mód. 

ENF: 2., 31. bek., 13., 14., 15., 16., 17. mód. 

EFDD: 7., 8., 9., 10., 11., mód., 18., 26. bek. (1. rész), 27. bek. (2. rész), 32. bek. (2. rész), 

35. bek. (2. rész), 38.,  40. bek. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 32. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 

18. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy amint az EKB elnöke megjegyezte, a monetáris politika önmagában 

nem elegendő a fenntartható gazdasági fellendüléshez, sem pedig az európai 

gazdaság strukturális problémáinak megoldásához, ha azt nem egészítik ki gondosan 

tervezett, társadalmilag kiegyensúlyozott és tisztességes, hosszú távú 

növekedésbarát és versenyképesség-növelő tagállami szintű politikák és a Stabilitási 

és Növekedési Paktummal összhangban álló szigorú költségvetési politikák;” 
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2. rész „egyetért az EKB-val abban is, hogy az említett reformok támogatása és az 

euróövezet sokkhatásokkal szembeni ellenállóbbá tétele érdekében fejleszteni kell az 

EMU intézményi felépítését;” 

 
26. bek. 

1. rész „rámutat, hogy hosszú távon szinte lapos hozamgörbe hatással lehet a bankrendszer 

stabilitására és nyereségességére;” 

2. rész „egyetért azonban az EKB-val abban, hogy egy bank nyereségessége az alacsony 

kamatlábak ellenére végső soron üzleti modelljétől, valamint struktúrájától és 

mérlegétől függ;” 

3. rész „megjegyzi, hogy az európai bankszektort a sokféleség jellemzi, nem utolsósorban a 

nemzeti sajátosságok miatt, ami hozzájárul a pénzügyi rendszer stabilitásához is;” 

 
27. bek. 

1. rész „elismeri, hogy bár a jelenlegi alacsony kamatokra irányuló politika ideiglenesen 

pozitív hatással van a nemteljesítő hitelek arányára, az azokkal kapcsolatos 

kockázatokat strukturális módon kellene hatékonyan kezelni;” 

2. rész „az azokkal kapcsolatos kockázatokat strukturális módon kellene hatékonyan 

kezelni;” 

3. rész „megjegyzi, hogy az EKB és az egységes felügyeleti mechanizmus erőfeszítéseket 

tesz az euróövezetbeli bankok felügyelete és támogatása érdekében a nemteljesítő 

hiteleknek való kitettségük csökkentése érdekében, és az EKB 2017 márciusában 

iránymutatást tett közzé a bankok számára a nemteljesítő hitelek kezelésére 

vonatkozóan, valamint egyes bankokkal kapcsolatban is külön lépéseket tesz, 

továbbá hogy a 2017. július 11-i ECOFIN Tanács cselekvési tervet fogadott el a 

Parlament 1. szintű jogalkotási hatáskörének sérelme nélkül; rámutat, hogy a Tanács 

cselekvési tervének végrehajtása érdekében a bankoknak, a felügyeleteknek, a 

szabályozóknak és a nemzeti hatóságoknak közös erőfeszítéseket kell tenniük; széles 

körű, módszertani szempontból helytálló és megbízható stressztesztek elvégzésére 

szólít fel; az ingatlanpiacok alakulásának gondos figyelemmel kísérését ajánlja; úgy 

véli, hogy minden további intézkedésnek teljes mértékben tiszteletben kell tartania 

az Európai Parlament előjogait;” 

 
32. bek. 

1. rész „megjegyzi, hogy az EKB kedvező véleménnyel van egy európai betétbiztosítási 

rendszer (EDIS) létrehozásáról a bankunió harmadik pilléreként;” 

2. rész „kiemeli, hogy a betétbiztosítás kulcsfontosságú szerepet játszik a bankunión belül a 

bizalom megteremtésében és a betétek egyforma biztonságának biztosításában; 

hangsúlyozza, hogy az EDIS hozzájárulhat a pénzügyi stabilitás további javulásához 

és megóvásához;” 

3. rész „elismeri, hogy a kockázatmegosztás kéz a kézben jár a kockázatok csökkentésével;” 

 
35. bek. 

1. rész egyetért az EKB-val abban, hogy törvényes fizetőeszközként fontos a fizikai pénz, 

mivel kizárólag az euró a törvényes fizetőeszköz az euróövezetben, és emlékeztet 

minden euróövezeti tagállamot, hogy a kiskereskedelmi tranzakciókban szabály kell 

legyen az euróbankjegyek és -érmék elfogadása, nem sértve azonban az említett 

tagállamok jogát, 

2. rész „hogy felső határértéket állapíthassanak meg a készpénzes fizetésekre vonatkozóan” 

3. rész „a pénzmosás, az adócsalás és a terrorizmus finanszírozása és a szervezett bűnözés 

elleni fellépés érdekében; „javasolja, hogy az eurórendszer bocsásson ki Nagy 

Károly-emlékbankjegyeket, amelyek szintén törvényes fizetőeszközök lennének;” 

 
38. bek. 
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1. rész „kéri az EKB-t, hogy a pénzügyi támogatási program felülvizsgálata során továbbra 

is biztosítsa a szükséges támogatást Görögországnak és minden más tagállamnak;” 

2. rész „úgy véli, hogy az ilyen támogatás magában foglalhatja, függetlenségének sérelme 

nélkül, a görög államkötvények bevonását a PSPP-be az összes tagállamra 

vonatkozó támogathatósági kritériumok alapján, valamint a CBPP3 program 

kiterjesztését a görög közjogi és magánjogi szervezetekre, ugyanazon 

támogathatósági kritériumoknak megfelelően;” 
 

 

7. A tiszta energiákkal kapcsolatos innováció felgyorsítása 

Jelentés: Jerzy Buzek (A8-0005/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

NSz + 559, 63, 43 

 


