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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 közvetlen és általános választójog alapján kilencedik alkalommal 

megrendezésre kerülő európai parlamenti képviselői választások időszakának 

meghatározása * 

Jelentés: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 492, 14, 24 

 

 

2. A Parlament 2019. évi ülésnaptára 

Az Elnökök Értekezletének javaslata  

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Az Elnökök 

Értekezletének 

javaslata 

Elfogadottnak nyilvánítva 

 

 

3. EU–Ausztrália-keretmegállapodás *** 

Ajánlás: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: egyetértés NSz + 482, 59, 33 

 

 

 

4. EU–Ausztrália-keretmegállapodás (állásfoglalás) 

Jelentés: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 500, 72, 22 

 

 

5. Az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló egyezménye *** 
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Ajánlás: Helga Stevens (A8-0131/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: egyetértés NSz + 544, 57, 10 

 

 

 

6. Az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló egyezménye (kiegészítő 

jegyzőkönyv) *** 

Ajánlás: Helga Stevens (A8-0132/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: egyetértés NSz + 549, 56, 7 

 

 

 

7. Csomagolás és csomagolási hulladék ***I 

Jelentés: Simona Bonafè (A8-0029/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Ideiglenes megállapodás 

Ideiglenes 

megállapodás 

90 bizottság NSz + 533, 37, 57 

 

 

 

8. Elhasználódott járművek, hulladékelemek és -akkumulátorok, valamint 

elektromos és elektronikus berendezések hulladékai ***I 

Jelentés: Simona Bonafè (A8-0013/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Ideiglenes megállapodás 

Ideiglenes 

megállapodás 

35 bizottság NSz + 568, 42, 28 
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9. Hulladékok ***I 

Jelentés: Simona Bonafè (A8-0034/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Ideiglenes megállapodás 

Ideiglenes 

megállapodás 

253 bizottság NSz + 559, 42, 46 

A Bizottsági 

nyilatkozatai 

254 bizottság  +  

 

 

 

10. Hulladéklerakók ***I 

Jelentés: Simona Bonafè (A8-0031/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Ideiglenes megállapodás 

Ideiglenes 

megállapodás 

53 bizottság NSz + 580, 44, 37 

 

 

 

11. A környezetvédelmi jelentéstételre vonatkozó eljárási szabályok ***I 

Jelentés: Francesc Gambús (A8-0253/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Ideiglenes megállapodás 

Ideiglenes 

megállapodás 

13 bizottság NSz + 639, 13, 17 

 

 

 

12. A Bizottság integritási politikája, különösen az Európai Bizottság 

főtitkárának kinevezése 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0214/2018 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-0214/2018  

(CONT bizottság) 

1. bek. 5 GUE/NGL 

Verts/ALE 

NSz + 464, 205, 8 

8 ECR ESz - 301, 371, 6 

6. bek. 9 ECR  -  

18. bek. után 3 ENF NSz - 142, 527, 7 

10 ECR  -  

11 ECR  -  

20. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 621, 60, 5 

20. bek. után 12 ECR  -  

22. bek. 1 EFDD  -  

6 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

NSz - 260, 422, 6 

7 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

NSz - 289, 388, 4 

bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 459, 220, 6 

2/NSz + 388, 266, 28 

3/NSz + 627, 50, 6 

22. bek. után 2 ALDE  -  

4 ENF NSz - 120, 528, 38 

13 ECR  -  

23. bek. után 14 ECR  -  

15 ECR  -  

27. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 372, 304, 20 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

27. bek. után 17 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

NSz - 250, 435, 9 

16 ENF NSz - 142, 542, 3 

30. bek. után 18 Verts/ALE NSz - 196, 456, 42 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 3., 4., 16. mód. 

ALDE: 20., 22. bek. 

GUE/NGL: 5., 6., 7., 17. mód. 

Verts/ALE: 6., 7., 18. mód. 

PPE: 22. bek. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE: 20. bek. 

PPE: 20., 27. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE, ALDE: 

22. bek. 

1. rész „tisztában van azzal, hogy egy kedvező igazgatási intézkedés visszavonása jogi 

korlátok miatt általában nem lehetséges,” kivéve: „általában” 

2. rész „általában” 

3. rész „mégis arra kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg újra az új főtitkár kinevezésének 

eljárását, lehetőséget adva más, az európai közigazgatás területén dolgozó esetleges 

jelölteknek a jelentkezésre, és így szélesebb választási lehetőséget biztosítva az 

azonos besorolási csoportba és fokozatba tartozó lehetséges jelöltekből; felszólítja a 

Bizottságot, hogy a jövőben nyílt és átlátható jelentkezési eljárásokat alkalmazzon;” 
 

 

13. Az ENSZ biztonságos, rendezett és szabályos migrációról, illetve a 

menekültekről szóló globális megállapodásai terén elért haladás 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0184/2018, B8-0185/2018 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-0184/2018 

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

4. bek. után 2 GUE/NGL NSz - 57, 624, 9 

3 GUE/NGL NSz - 44, 613, 18 

5. bek. után 4 GUE/NGL NSz - 62, 610, 15 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

28. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 510, 117, 69 

32. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

F. preb. után 1 GUE/NGL NSz - 59, 606, 26 

L. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 529, 109, 55 

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 516, 137, 43 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0185/2018  

(ENF képviselőcsoport) 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 1., 2., 3., 4. mód. 

ENF: 28. bek., zárószavazás (B8-0184/2018), L. preb. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 32. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 

L. preb. 

1. rész „mivel a tapasztalatok azt mutatják, hogy a migránsok pozitívan járulnak hozzá a 

lakóhelyük és a származási helyük szerinti ország életéhez egyaránt;” 

2. rész „mivel a migránsok a lakóhelyük szerinti országhoz azáltal is hozzájárulnak, hogy 

adót fizetnek és jövedelmük mintegy 85 %-át ezen országok gazdaságába juttatják; 

mivel a becslések szerint 2017-ben globálisan 596 milliárd USD-t kitevő átutalás 

történt kivándorlók általi hazautalás formájában, ebből 450 milliárd USD a fejlődő 

országokba irányult, ami közel háromszorosa a hivatalos fejlesztési támogatás teljes 

összegének;” 
 

 

14. Az EU külső finanszírozási eszközeinek végrehajtása: 2017. évi félidős 

felülvizsgálat és a 2020 utáni időszakra vonatkozó jövőbeli architektúra 

Jelentés: Marietje Schaake (A8-0112/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

5. bek. bek. eredeti szöveg rész.   
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1 +  

2 +  

6. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

24. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

55. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

88. bek. 1 Verts/ALE NSz - 195, 344, 156 

88. bek. után 2 Verts/ALE NSz - 131, 548, 13 

89. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

92. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

121. bek. 3 Verts/ALE NSz - 207, 453, 39 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 462, 82, 151 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 1., 2., 3. mód. 
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 

5. bek. 

1. rész „aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az EU és eszközei jelentős kihívásokkal 

szembesülnek, ilyenek többek között az értékek és jogok előmozdítása és a rövid 

távú biztonsági érdekek közötti politikai alkuk, új szereplők feltűnése a globális 

kormányzás és a nemzetközi pénzügyi intézmények területén, valamint a számos 

erőszakos globális konfliktus világszerte, ezen belül az EU közvetlen 

szomszédságában – keleten és délen egyaránt – fennálló bizonytalan helyzet” 

2. rész „és Oroszország egyre agresszívabb és rámenősebb politikája;” 

 
6. bek. 

1. rész „megállapítja, hogy az uniós vagyonkezelői alapokat a migráció alapvető okainak 

kezelése érdekében hozták létre; sajnálja, hogy az uniós költségvetésből az uniós 

vagyonkezelői alapba és a törökországi menekülteket támogató eszközbe fizetett 

hozzájárulások csökkentették az Unió fellépésének általános koherenciáját, hosszú 

távú jövőképét és hatását;” 

2. rész „ismételten hangsúlyozza, hogy az új prioritásokat új előirányzatok révén kell 

finanszírozni;” 

3. rész „mély sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Törökországra vonatkozó nyilatkozattal 

kapcsolatos döntéshozatali folyamat egyetlen szakaszában sem egyeztettek 

hivatalosan a Parlamenttel, és nem kérték jóváhagyását;” 

 
24. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a Krím-félsziget Orosz Föderáció által történő jogellenes 

annektálása és a kelet-ukrajnai konfliktus” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
55. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy a civil társadalmi szervezeteknek további pénzügyi 

erőforrásokat és képzési támogatást kell nyújtani; kitart amellett, hogy sürgős 

intézkedésekre van szükség a civil társadalmi szervezetekkel, különösen a helyi civil 

társadalmi szervezetekkel szembeni bürokratikus terhek és eljárási akadályok 

további csökkentése érdekében;” kivéve: „további pénzügyi erőforrásokat és” 

2. rész „további pénzügyi erőforrásokat és” 

3. rész „kéri a civil társadalmi szervezetek kapacitásépítésének szentelt külön költségvetési 

sorok létrehozását annak érdekében, hogy fokozzák ezek finanszírozáshoz való 

hozzáférését;” 

4. rész „sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság félidős felülvizsgálati jelentése nem 

foglalkozik a civil szervezetek külső eszközök programozásában és végrehajtásában 

való részvételének hiányával; felszólítja a Bizottságot, hogy a Tanács és a Parlament 

kérésének megfelelően juttassa általánosan érvényre a civil szervezetek stratégiaibb 

részvételét valamennyi külső eszközben és programban;” 

 
89. bek. 

1. rész „ismételten hangsúlyozza a demokrácia és az emberi jogok támogatásának és 

előmozdításának alapvető fontosságát a harmadik országokban – ideértve az 

emberijog-védők védelmét is” 

2. rész „– tekintet nélkül a harmadik országok hatóságainak beavatkozására;” 

 
92. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a romák, az LMBTI-személyek” 

2. rész a fenti szövegrész 
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15. A szubszidiaritásról és arányosságról szóló 2015. és 2016. évi éves jelentések 

Jelentés: Mady Delvaux (A8-0141/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

NSz + 550, 70, 72 

 

 

 

16. 2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó 

ügynökségek 

Jelentés: Joachim Zeller (A8-0137/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg egésze) NSz + 426, 255, 12 

Állásfoglalási indítvány 

1. bek. 50 GUE/NGL NSz - 195, 433, 68 

4. bek. 28 EFDD  -  

51 S&D ESz - 289, 398, 5 

9. bek. 52 S&D  -  

10. bek. 29 EFDD  -  

12. bek. 30T EFDD  -  

53 S&D  -  

17. bek. 11 GUE/NGL  -  

21. bek. 31 EFDD  -  

22. bek. 12 GUE/NGL  -  

25. bek. 32 EFDD  -  

54 S&D  -  

26. bek. 33 EFDD  -  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

34. bek. 55 S&D ESz - 302, 389, 3 

41. bek. 56 S&D ESz + 355, 330, 6 

51. bek. 6 Verts/ALE ESz - 154, 507, 30 

52. bek. 34 EFDD  -  

53. bek. 35 EFDD  -  

55. bek. 36T EFDD  -  

58. bek. 37 EFDD  -  

59. bek. 38 EFDD  -  

63. bek. 39 EFDD  -  

64. bek., a) pont 40 EFDD  -  

70. bek. után 57 S&D  +  

85. bek. 58 S&D  -  

91. bek. 41T EFDD  -  

92. bek. 42T EFDD  -  

94. bek. 13 GUE/NGL  -  

99. bek., b) pont 43 EFDD  -  

99. bek., c) pont 14 GUE/NGL  -  

99. bek., e) pont 44 EFDD  -  

103. bek. 60 S&D ESz - 232, 416, 46 

130. bek. 45 EFDD  -  

132. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz - 273, 371, 47 

133. bek. 61 S&D  -  

134. bek. 62 S&D  -  

135. bek. 63T S&D  -  

136. bek. 64 S&D ESz - 247, 445, 3 

152. bek. után 65 S&D  -  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

175. bek., bevezetés 15 GUE/NGL  -  

176. bek. 16T GUE/NGL  -  

185. bek. után 46 EFDD  -  

47 EFDD  -  

48 EFDD  -  

204. bek., g) pont után 66 S&D  -  

205. bek. 67 S&D  -  

216. bek. 17T GUE/NGL  -  

219. bek. 18 GUE/NGL  +  

230. bek. 68T S&D  -  

253. bek., a) pont 69 S&D  -  

262. bek. után 2 ENF NSz - 88, 588, 18 

272. bek. 49 EFDD ESz + 403, 284, 9 

285. bek. után 3 ENF NSz - 82, 588, 12 

288. bek., a) pont 70 S&D NSz - 322, 338, 10 

290. bek. után 4 ENF NSz - 146, 536, 4 

291. bek., a) pont után 5 ENF NSz - 147, 536, 4 

292. bek. után 19 GUE/NGL NSz + 365, 260, 61 

20 GUE/NGL NSz + 367, 265, 59 

294. bek. után 71 S&D  +  

296. bek. után 7 Verts/ALE ESz - 231, 460, 4 

21 GUE/NGL  +  

1 EFDD NSz - 194, 449, 53 

8 Verts/ALE NSz + 413, 257, 15 

22 GUE/NGL NSz ↓  

297. bek. 9 Verts/ALE NSz + 429, 261, 3 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

310. bek. 72 S&D NSz + 477, 211, 6 

322. bek. után 23 GUE/NGL  +  

24 GUE/NGL  +  

25 GUE/NGL NSz - 230, 459, 8 

323. bek. 26 GUE/NGL NSz + 577, 116, 3 

326. bek. 27 GUE/NGL  -  

D. preb. után 10 GUE/NGL  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 494, 171, 31 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 19., 20., 22., 25., 26., 50. mód. 

Verts/ALE: 8., 9. mód. 

EFDD: Zárószavazás (határozat), 1. mód. 

ENF: 2., 3., 4., 5. mód. 

S&D: 70., 72. mód. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 132. bek. 
 

Egyéb kérdések 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését). 

 

A mentesítési határozatról való szavazás a Bizottságra és a végrehajtó ügynökségekre vonatkozik 

(58/2003/EK rendelet 14. cikkének (3) bekezdése, valamint a 1653/2004/EK rendelet 66. cikkének (2) 

bekezdése). 

 

Az 59. módosítást törölték. 
 

 

17. 2016. évi mentesítés: a Bizottság 2016. évi mentesítéséhez kapcsolódó 

számvevőszéki különjelentések 

Jelentés: Joachim Zeller (A8-0130/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány 

25. bek. 8 GUE/NGL ESz + 403, 282, 5 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

28. bek. 9 GUE/NGL  -  

68. bek. 10 GUE/NGL  -  

69. bek. 11 GUE/NGL  -  

247. bek. után 12 GUE/NGL  -  

282. bek. 13 GUE/NGL  -  

286. bek. 14 GUE/NGL  -  

326. bek. 15 GUE/NGL  -  

327. bek. 16 GUE/NGL  -  

328. bek. 17 GUE/NGL  -  

330. bek. 18 GUE/NGL  -  

331. bek. után 1 EFDD  -  

332. bek. után 2 EFDD  -  

335. bek. után 3 EFDD  -  

337. bek. után 4 EFDD  -  

338. bek. 5 EFDD  -  

338. bek. után 6 EFDD  -  

5. bev. hiv. 7 GUE/NGL  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 552, 121, 22 

 

 

 

18. 2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – 8., 9., 10. és 11. EFA 

Jelentés: Barbara Kappel (A8-0123/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a 

szöveg egésze) 

NSz + 523, 143, 28 
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Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

NSz + 375, 125, 68 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: Zárószavazás (határozat) 
 

Egyéb kérdések 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését). 
 

 

19. 2016. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai 

Parlament 

Jelentés: Derek Vaughan (A8-0105/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg egésze) NSz + 540, 147, 4 

Állásfoglalási indítvány 

5. bek. 1 EFDD  -  

7 ENF NSz - 96, 589, 11 

18. bek. után 8 ENF NSz - 104, 509, 79 

25. bek. után 37 GUE/NGL NSz - 194, 426, 73 

29. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 505, 108, 78 

2/NSz + 319, 294, 81 

33. bek. után 9 ENF NSz - 91, 603, 2 

35. bek. 38 GUE/NGL NSz - 109, 515, 66 

2 EFDD rész.   

1 -  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2 -  

38. bek. 3 EFDD ESz + 448, 219, 22 

bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz ↓  

2/NSz ↓  

39. bek. 10 ENF NSz - 121, 538, 26 

39. bek. után 11 ENF NSz - 93, 592, 5 

47. bek. után 6 S&D  +  

52. bek. után 12 ENF NSz - 91, 535, 69 

13 ENF NSz - 96, 523, 67 

14 ENF NSz - 95, 582, 14 

15 ENF NSz - 87, 583, 24 

57. bek. után 39 GUE/NGL  -  

40 GUE/NGL  -  

59. bek. után 16 ENF NSz - 136, 526, 33 

63. bek. után 17 ENF NSz - 109, 562, 5 

64. bek. után 41 GUE/NGL  -  

73. bek., 6. 

franciabekezdés 

bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 371, 235, 91 

2/NSz + 578, 30, 83 

74. bek. után 27 Verts/ALE NSz + 396, 264, 36 

79. bek. 35 S&D  +  

83. bek. után 18 ENF NSz - 94, 584, 19 

87. bek. után 36 S&D  +  

42 GUE/NGL AN + 368, 319, 4 

43 GUE/NGL AN + 363, 298, 31 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

99. bek. 4 EFDD  -  

100. bek. 44 GUE/NGL NSz - 169, 483, 47 

101. bek. után 29 Verts/ALE NSz - 198, 478, 7 

30 Verts/ALE NSz - 253, 425, 9 

31 Verts/ALE NSz - 242, 401, 49 

32 Verts/ALE NSz - 164, 477, 50 

102. bek. 21T PPE NSz - 269, 388, 30 

102. bek. után 22 PPE NSz - 322, 351, 14 

103. bek. 23T+2

6 

PPE NSz - 299, 383, 8 

103. bek. után 24 PPE NSz - 318, 333, 40 

104. bek. 25T PPE NSz - 284, 395, 11 

104. bek. után 33 Verts/ALE NSz - 231, 437, 10 

34 Verts/ALE NSz - 260, 418, 14 

110. bek. után 28 Verts/ALE NSz - 244, 442, 9 

131. bek. 5 EFDD  -  

134. bek. után 45 ENF  -  

20 ENF rész.   

1/NSz - 127, 465, 94 

2/NSz - 92, 573, 24 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 542, 142, 16 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 37., 38., 42., 43., 44., 40. mód., 38. bek. 

Verts/ALE: 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34. mód. 

EFDD: Zárószavazás (határozat) 

PPE: 29., 38. bek. 

ENF: 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 20. mód. 

S&D: 73. bek., 6. franciabekezdés 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 29., 38. bek. 
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 

2. mód. 

1. rész „úgy véli, hogy a képviselők számára nyújtott szállítási szolgáltatást kizárólag abból 

a célból lenne szabad igénybe venni, hogy a képviselő eljusson a repülőtérről vagy 

állomásról a Parlament épületeibe, illetve vissza, és hogy a költségek optimalizálása 

érdekében erre a célra minibuszokról kellene gondoskodni;” 

2. rész „emlékeztet továbbá arra, hogy a képviselőknek lehetőségük van a vasúti közlekedés 

ingyenes használatára Belgiumban; arra ösztönzi a főtitkárt, hogy tárgyaljon a Belga 

Vasutakkal, hogy indítsanak több közvetlen járatot a brüsszeli-luxembourgi 

pályaudvar és a Zaventem repülőtér között a képviselők érkezési és indulási 

csúcsidejében, és kéri a titkárságot, hogy támogassa a képviselők vasúton történő 

utazását, hogy ugyanakkor csökkenthető legyen a képviselők szénlábnyoma;” 

 
20. mód. 

1. rész „emlékeztet arra, hogy a viselkedési kódex megköveteli a képviselőktől, hogy a 

viselkedési kódex végrehajtási intézkedéseiben meghatározott feltételek szerint 

bejelentsék azokat az ajándékokat, amelyeket a Parlament hivatalos képviselete 

során kapnak, és hogy ezeket az ajándékokat bejegyezzék az 

ajándéknyilvántartásba;” 

2. rész „elgondolkodtatónak tartja, hogy 2016-ban egyetlen egy ajándékot jelentettek be, 

míg 2015-ben 25-öt;” 

 

PPE: 

73. bek., 6. franciabekezdés 

1. rész „kötelező” 

2. rész „képzés a szexuális és a lelki zaklatásról a képviselők és a hatalmi pozícióban lévő 

tisztviselők számára;” 

 

S&D: 

29. bek. 

1. rész „kéri a főtitkárt, hogy kezdeményezzen intézkedéseket a jelentős mértékben 

növekvő – egyik évről a másikra radikálisan emelkedő és a plenáris ülés idején 

különösen markánsan kiugró – strasbourgi szállodaárak kezelésére;” 

2. rész „ajánlja a Strasbourg és a határ jóval alacsonyabb árakkal jellemzett német oldala 

közötti közlekedés elősegítését (lehetőleg Kehl és a parlamenti épület közötti 

autóbuszos céljáratokkal);” 

 
38. bek. 

1. rész „tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék szerint a Parlament több földrajzi 

helyszínen való elhelyezkedésének költsége eléri az évi 114 millió EUR-t; 

tudomásul veszi az uniós intézmények székhelyeinek elhelyezéséről szóló, 2013. 

november 20-i állásfoglalásában foglalt megállapítást, amely szerint a személyzeti 

szabályzat hatálya alá tartozó parlamenti személyzet valamennyi kiküldetésének 

78 %-át közvetlenül az a tény okozza, hogy a parlamenti szervezeti egységek 

földrajzilag szétszórtan helyezkednek el; emlékeztet arra, hogy becslések szerint 

ezen elkülönülés környezeti hatása jelentős, ugyanis 11 000 és 19 000 tonna közötti 

mennyiségű CO2 kibocsátását jelenti;” 

2. rész „kéri a Tanácsot, hogy találjon megoldást az adófizetők pénzének említett 

elpazarlására;” 
 

Egyéb kérdések 

A 19. módosítást törölték. 
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20. 2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Tanács és Európai 

Tanács 

Jelentés: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

A mentesítés elhalasztására vonatkozó határozat 

szavazás: határozat (a szöveg egésze) NSz + 659, 32, 6 

Állásfoglalási indítvány 

18. bek. 1= 

2= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 611, 55, 31 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: Zárószavazás (határozat) 
 

Egyéb kérdések 

A mentesítést és az elszámolások lezárását elhalasztják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. 

cikke (1) bekezdésének b) pontját). 

21. 2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bíróság 

Jelentés: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg egésze) NSz + 556, 124, 4 

Állásfoglalási indítvány 

4. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

54. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

55. bek. 1= 

2= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 568, 125, 7 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: Zárószavazás (határozat) 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 54. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 

4. bek. 

1. rész „megjegyzi, hogy a jelenlegi mentesítési eljárás értelmében az EUB az éves 

tevékenységi jelentéseket júniusban nyújtja be a Számvevőszéknek, a Számvevőszék 

októberben terjeszti jelentését a Parlament elé, majd a Parlament májusig a plenáris 

ülésen szavaz a mentesítésről; megállapítja, hogy – amennyiben a mentesítést nem 

halasztják el – az éves beszámoló lezárása és a mentesítési eljárás lezárása között 

legalább 17 hónap telik el; rámutat arra, hogy a magánszektorban végzett ellenőrzés 

ütemterve sokkal rövidebb időszakot fog át; hangsúlyozza, hogy a mentesítési 

eljárást észszerűsíteni kell, és fel kell gyorsítani;” kivéve: „rámutat arra, hogy a 

magánszektorban végzett ellenőrzés ütemterve sokkal rövidebb időszakot fog át;” 

2. rész „rámutat arra, hogy a magánszektorban végzett ellenőrzés ütemterve sokkal 

rövidebb időszakot fog át;” 

3. rész „kéri, hogy az EUB és a Számvevőszék kövesse a magánszektorban alkalmazott 

legjobb gyakorlatot; javasolja erre vonatkozóan, hogy az éves tevékenységi 

jelentések benyújtási határidejét az adott pénzügyi évet követő év március 31-ében, a 

számvevőszéki jelentések benyújtásának határidejét pedig július 1-jében állapítsák 

meg; indítványozza továbbá a mentesítési eljárásra vonatkozó, az Európai Parlament 

eljárási szabályzata IV. mellékletének 5. cikkében rögzített ütemezés felülvizsgálatát, 

hogy a mentesítésről szóló szavazást a novemberi plenáris ülésen meg lehessen 

tartani, így a mentesítési eljárást az adott pénzügyi évet követő évben le lehessen 

zárni;” 
 

 

22. 2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Számvevőszék 

Jelentés: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg egésze)  +  

Állásfoglalási indítvány 

4. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2 +  

3 +  

8. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

25. bek. 1= 

2= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 586, 100, 13 

 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 

4. bek. 

1. rész „megjegyzi, hogy a jelenlegi mentesítési eljárás értelmében az éves tevékenységi 

jelentéseket júniusban nyújtják be a Számvevőszéknek, ezeket a Számvevőszék 

októberben terjeszti a Parlament elé, majd ezekről májusban, a plenáris ülésen 

szavaznak; megállapítja, hogy mire lezárul a mentesítés – amennyiben azt nem 

halasztják el – az éves beszámoló lezárása óta legalább 17 hónap telik el; rámutat 

arra, hogy a magánszektorban végzett ellenőrzés sokkal szigorúbb ütemtervet követ; 

hangsúlyozza, hogy a mentesítési eljárást észszerűsíteni kell, és fel kell gyorsítani;” 

kivéve: „rámutat arra, hogy a magánszektorban végzett ellenőrzés ütemterve sokkal 

rövidebb időszakot fog át;” 

2. rész „rámutat arra, hogy a magánszektorban végzett ellenőrzés sokkal szigorúbb 

ütemtervet követ;” 

3. rész „kéri, hogy a Számvevőszék kövesse a magánszektor jó példáját, és javasolja, hogy 

az éves tevékenységi jelentések benyújtási határidejét a következő év március 31-

ében, a számvevőszéki jelentések benyújtásának határidejét július 1-ében állapítsák 

meg, majd azt követően a mentesítési eljárás ütemezésének a Parlament eljárási 

szabályzata IV. mellékletének 5. cikkében rögzített felülvizsgálatát, hogy a 

mentesítésről szóló szavazást a novemberi plenáris ülésen meg lehessen tartani, így a 

mentesítési eljárást az adott számviteli évet követő éven belül le lehet zárni;” 

 
8. bek. 

1. rész „sajnálja, hogy az éves jelentés 10. fejezetében szereplő megfontolások terjedelme 

továbbra is korlátozott; kéri a Számvevőszéket, hogy az igazgatási kiadások gyenge 

pontjainak jobb megismerése érdekében szolgáljon részletesebb adatokkal az egyes 

intézményekről;” 

2. rész „úgy véli, hogy a jövőben szívesen látnák, ha a Számvevőszék minden tagállam 

számára egyedi jelentést készítene;” 
 

 

23. 2016. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai 

Gazdasági és Szociális Bizottság 

Jelentés: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018) 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg egésze) NSz + 560, 130, 4 

Állásfoglalási indítvány 

3. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

8. bek. 1 EFDD  -  

28. bek. 2= 

3= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 550, 130, 20 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: Zárószavazás (határozat) 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 

3. bek. 

1. rész „megjegyzi, hogy a jelenlegi mentesítési eljárás értelmében az Európai Gazdasági és 

Szociális Bizottság az éves tevékenységi jelentéseket júniusban nyújtja be a 

Számvevőszéknek, a Számvevőszék jelentését októberben terjeszti az Európai 

Parlament elé, majd a mentesítésről a Parlament májusig, a plenáris ülésen szavaz; 

megállapítja, hogy – amennyiben a mentesítést nem halasztják el – az éves 

beszámoló lezárása és a mentesítési eljárás lezárása között legalább 17 hónap telik 

el; rámutat arra, hogy a magánszektorban végzett ellenőrzés ütemterve sokkal 

rövidebb időszakot fog át; hangsúlyozza, hogy a mentesítési eljárást észszerűsíteni 

kell, és fel kell gyorsítani;” kivéve: „rámutat arra, hogy a magánszektorban végzett 

ellenőrzés ütemterve sokkal rövidebb időszakot fog át;” 

2. rész „rámutat arra, hogy a magánszektorban végzett ellenőrzés ütemterve sokkal 

rövidebb időszakot fog át;” 

3. rész „kéri, hogy az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Számvevőszék kövesse 

a magánszektorban alkalmazott legjobb gyakorlatot; javasolja erre vonatkozóan, 

hogy az éves tevékenységi jelentések benyújtási határidejét az adott pénzügyi évet 

követő év március 31-ében, a számvevőszéki jelentések benyújtásának határidejét 

pedig július 1-jében állapítsák meg; indítványozza továbbá a mentesítési eljárásra 

vonatkozó, az Európai Parlament eljárási szabályzata IV. mellékletének 5. cikkében 

rögzített ütemezés felülvizsgálatát, hogy a mentesítésről szóló szavazást a novemberi 

plenáris ülésen meg lehessen tartani, így a mentesítési eljárást az adott pénzügyi évet 

követő évben le lehessen zárni;” 
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24. 2016. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Régiók 

Bizottsága 

Jelentés: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg egésze) NSz + 490, 200, 4 

Állásfoglalási indítvány 

3. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

17. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

21. bek. 1 Verts/ALE NSz - 252, 431, 18 

2 EFDD NSz - 240, 440, 16 

4 GUE/NGL ESz + 468, 211, 19 

bek. eredeti szöveg kül. ↓  

26. bek. 3= 

5= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 562, 125, 14 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 1. mód. 

EFDD: Zárószavazás (határozat), 2. mód. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 21. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 

3. bek. 
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1. rész „megjegyzi, hogy a jelenlegi mentesítési eljárás értelmében a Régiók Bizottsága az 

éves tevékenységi jelentéseket júniusban nyújtja be a Számvevőszéknek, a 

Számvevőszék jelentését októberben terjeszti az Európai Parlament elé, majd a 

mentesítésről a Parlament májusig, a plenáris ülésen szavaz; megállapítja, hogy – 

amennyiben a mentesítést nem halasztják el – az éves beszámoló lezárása és a 

mentesítési eljárás lezárása között legalább 17 hónap telik el; rámutat arra, hogy a 

magánszektorban végzett ellenőrzés ütemterve sokkal rövidebb időszakot fog át; 

hangsúlyozza, hogy a mentesítési eljárást észszerűsíteni kell, és fel kell gyorsítani;” 

kivéve: „rámutat arra, hogy a magánszektorban végzett ellenőrzés ütemterve sokkal 

rövidebb időszakot fog át;” 

2. rész „rámutat arra, hogy a magánszektorban végzett ellenőrzés ütemterve sokkal 

rövidebb időszakot fog át;” 

3. rész „kéri, hogy a Régiók Bizottsága és a Számvevőszék kövesse a magánszektorban 

alkalmazott legjobb gyakorlatot; javasolja erre vonatkozóan, hogy az éves 

tevékenységi jelentések benyújtási határidejét az adott pénzügyi évet követő év 

március 31-ében, a számvevőszéki jelentések benyújtásának határidejét pedig július 

1-jében állapítsák meg; indítványozza továbbá a mentesítési eljárásra vonatkozó, az 

Európai Parlament eljárási szabályzata IV. mellékletének 5. cikkében rögzített 

ütemezés felülvizsgálatát, hogy a mentesítésről szóló szavazást a novemberi plenáris 

ülésen meg lehessen tartani, így a mentesítési eljárást az adott pénzügyi évet követő 

évben le lehessen zárni;” 

 
17. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „ugyanakkor felhív az egyéb uniós intézmények 

tevékenységeivel való átfedések elkerülésére;” 

2. rész a fenti szövegrész 
 

 

25. 2016. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai 

Külügyi Szolgálat 

Jelentés: Marco Valli (A8-0128/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg egésze) NSz + 542, 135, 15 

Állásfoglalási indítvány 

7. bek. 1 EFDD  -  

9. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

31. bek. 2 S&D  +  

42. bek. 3 GUE/NGL NSz - 127, 506, 69 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

bek. eredeti szöveg kül. +  

46. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 549, 133, 18 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 3. mód. 

EFDD: Zárószavazás (határozat) 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 42. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 

9. bek. 

1. rész „támogatását fejezi ki az utólagos kontroll költséghatékonyságának elemzése és 

finomítása iránt, amelynek keretében összevetik az utólagos kontrolltevékenységek 

költségét az észlelt hibák értékével; megállapítja, hogy a hibaészlelés egységköltsége 

(eurónkénti költség) 2016-ban 23 eurócent volt;” 

2. rész „elismeri, hogy ez az egységköltség az alacsony hibaarányhoz kapcsolódik, és így 

alacsonyabb lenne, ha a hiba által érintett összeg magasabb lenne;” 

 

S&D: 

46. bek. 

1. rész „megjegyzi, hogy a jelenlegi mentesítési eljárás értelmében az EKSZ az éves 

tevékenységi jelentéseket júniusban nyújtja be a Számvevőszéknek, a Számvevőszék 

jelentését októberben terjeszti a Parlament elé, majd a mentesítésről a Parlament 

májusig, a plenáris ülésen szavaz; megállapítja, hogy – amennyiben a mentesítést 

nem halasztják el – az éves beszámoló lezárása és a mentesítési eljárás lezárása 

között legalább 17 hónap telik el; rámutat arra, hogy a magánszektorban végzett 

ellenőrzés ütemterve sokkal rövidebb időszakot fog át; „hangsúlyozza, hogy a 

mentesítési eljárást észszerűsíteni kell, és fel kell gyorsítani;” kivéve: „rámutat arra, 

hogy a magánszektorban végzett ellenőrzés ütemterve sokkal rövidebb időszakot fog 

át;” 

2. rész „rámutat arra, hogy a magánszektorban végzett ellenőrzés ütemterve sokkal 

rövidebb időszakot fog át;” 
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3. rész „kéri, hogy az EKSZ és a Számvevőszék kövesse a magánszektorban alkalmazott 

legjobb gyakorlatot, és javasolja erre vonatkozóan, hogy az éves tevékenységi 

jelentések benyújtási határidejét az adott pénzügyi évet követő év március 31-ében, a 

számvevőszéki jelentések benyújtásának határidejét pedig július 1-jében állapítsák 

meg; indítványozza továbbá a mentesítési eljárásra vonatkozó, az Európai Parlament 

eljárási szabályzata IV. mellékletének 5. cikkében rögzített ütemezés felülvizsgálatát, 

hogy a mentesítésről szóló szavazást a novemberi plenáris ülésen meg lehessen 

tartani, így a mentesítési eljárást az adott pénzügyi évet követő évben le lehessen 

zárni;” 
 

 

26. 2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai ombudsman 

Jelentés: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg egésze)  +  

Állásfoglalási indítvány 

3. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

18. bek. 1 EFDD  -  

24. bek. 2= 

3= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 572, 119, 6 

 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 

3. bek. 

1. rész „üdvözli, hogy az ombudsman márciusban benyújtotta éves tevékenységi jelentését a 

Számvevőszéknek; megjegyzi, hogy a Számvevőszék októberben benyújtotta 

jelentését az Európai Parlamentnek, valamint hogy a mentesítésről plenáris ülésen 

szavaznak legkésőbb májusig; megállapítja, hogy mire lezárul a mentesítés – 

amennyiben azt nem halasztják el – az éves beszámoló lezárása óta legalább 17 

hónap telik el; rámutat arra, hogy a magánszektorban végzett ellenőrzés ütemterve 

sokkal rövidebb időszakot fog át; hangsúlyozza, hogy a mentesítési eljárást 

észszerűsíteni kell, és fel kell gyorsítani;” kivéve: „rámutat arra, hogy a 

magánszektorban végzett ellenőrzés ütemterve sokkal rövidebb időszakot fog át;” 

2. rész „rámutat arra, hogy a magánszektorban végzett ellenőrzés ütemterve sokkal 

rövidebb időszakot fog át;” 
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3. rész „kéri, hogy az ombudsman kövesse a magánszektor jó példáját, és javasolja, hogy az 

éves tevékenységi jelentések benyújtási határidejét a következő év március 31-jében, 

a számvevőszéki jelentések benyújtásának határidejét pedig július 1-jében állapítsák 

meg, és a Parlament általi mentesítésről a novemberi plenáris ülésen szavazzanak, a 

mentesítési eljárást ily módon az adott számviteli évet követő éven belül lezárva;” 
 

 

27. 2016. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai 

adatvédelmi biztos 

Jelentés: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg egésze) NSz + 569, 124, 4 

Állásfoglalási indítvány 

3. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 400, 289, 6 

3 +  

23.bek. 1= 

2= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 566, 130, 2 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: Zárószavazás (határozat) 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 

3. bek. 

1. rész „megjegyzi, hogy a jelenlegi mentesítési eljárás értelmében az adatvédelmi biztos az 

éves tevékenységi jelentéseket júniusban nyújtja be a Számvevőszéknek, a 

Számvevőszék jelentését októberben terjeszti az Európai Parlament elé, majd a 

mentesítésről a Parlament májusig, a plenáris ülésen szavaz; megállapítja, hogy – 

amennyiben a mentesítést nem halasztják el – az éves beszámoló lezárása és a 

mentesítési eljárás lezárása között legalább 17 hónap telik el; rámutat arra, hogy a 

magánszektorban végzett ellenőrzés ütemterve sokkal rövidebb időszakot fog át; 

hangsúlyozza, hogy a mentesítési eljárást észszerűsíteni kell, és fel kell gyorsítani;” 

kivéve: „rámutat arra, hogy a magánszektorban végzett ellenőrzés ütemterve sokkal 

rövidebb időszakot fog át;” 

2. rész „rámutat arra, hogy a magánszektorban végzett ellenőrzés ütemterve sokkal 

rövidebb időszakot fog át;” 
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3. rész „kéri, hogy az adatvédelmi biztos és a Számvevőszék kövesse a magánszektorban 

alkalmazott legjobb gyakorlatot; javasolja erre vonatkozóan, hogy az éves 

tevékenységi jelentések benyújtási határidejét az adott pénzügyi évet követő év 

március 31-ében, a számvevőszéki jelentések benyújtásának határidejét pedig július 

1-jében állapítsák meg; indítványozza továbbá a mentesítési eljárásra vonatkozó, az 

Európai Parlament eljárási szabályzata IV. mellékletének 5. cikkében rögzített 

ütemezés felülvizsgálatát, hogy a mentesítésről szóló szavazást a novemberi plenáris 

ülésen meg lehessen tartani, így a mentesítési eljárást az adott pénzügyi évet követő 

évben le lehessen zárni;” 
 

 

28. 2016. évi mentesítés: Az uniós ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása 

és ellenőrzése 

Jelentés: Bart Staes (A8-0115/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány 

5. bek. 2 GUE/NGL rész.   

1/NSz + 586, 104, 10 

2/NSz - 127, 552, 11 

33. bek. 3 GUE/NGL  -  

38. bek. 1 ECR ESz + 582, 110, 6 

szóbeli módosítás 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 558, 129, 7 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 2. mód. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

2. mód. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy a decentralizált ügynökségekkel foglalkozó intézményközi 

munkacsoport megvizsgálta különösen az az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 

(EASA) díjakból finanszírozott ügynökségekre vonatkozó kísérleti projektjét; 

megállapítja, hogy még ha teljes mértékben a díjakból finanszírozottak is, az 

ügynökségek teljes elszámolással tartoznak a mentesítésért felelős hatóság felé, 

tekintettel a hírnevet fenyegető magas kockázatra; aggodalmát fejezi ki továbbá az 

EASA kísérleti projektjében használt minőségi mutatók miatt, mivel ezek erősen a 

fogyasztói elégedettségre összpontosítanak és csak kevéssé a légi közlekedés 

biztonságára; felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogyan lehet biztosítani a 

teljes mértékben díjakból finanszírozott ügynökségek függetlenségét,” 

2. rész „és e tekintetben dolgozzon ki egy olyan rendszert, amelynek keretében a díjakat 

nem közvetlenül az ügynökségeknek, hanem a Bizottságnak fizetik, valamint az 

ügynökségeket továbbra is az uniós költségvetésből finanszírozzák;” 
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Egyéb kérdések 

Monica Macovei a következő szóbeli módosítást terjesztette elő: 

"38.  megjegyzi, hogy az igazgatótanács tagjainak, a vezető tisztviselőknek, valamint a belső 

szakértőknek az érdekeltségi nyilatkozatait 29 ügynökség (94%) tette közzé weboldalán; felhívja a 

többi olyan ügynökséget, amelyek még nem tették meg ezt, hogy haladéktalanul tegyék közzé azokat 

feltüntetve minden egyéb szakmai szervezeti tagságot, lehetővé téve a belső független vizsgálatot; 

üdvözli azt a tényt, hogy a közepes ügynökségek és azok az ügynökségek, amelyek az általuk végzett 

munkaterület miatt nagyobb valószínűséggel szembesülnek összeférhetetlenséggel, az érdekeltségi 

nyilatkozatok felülvizsgálatát benyújtáskor, évente vagy akár gyakrabban is elvégzik;" 

 

29. 2016. évi mentesítés: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 

(ACER) 

Jelentés: Bart Staes (A8-0074/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a 

szöveg egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

NSz + 558, 131, 5 

 

Egyéb kérdések 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését). 
 

 

30. 2016. évi mentesítés: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók 

Testületének Hivatala (BEREC) 

Jelentés: Bart Staes (A8-0069/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a 

szöveg egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

NSz + 554, 132, 7 
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Egyéb kérdések 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését). 
 

 

31. 2016. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT) 

Jelentés: Bart Staes (A8-0106/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a 

szöveg egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

NSz + 560, 127, 8 

 

Egyéb kérdések 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését). 
 

 

32. 2016. évi mentesítés: Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) 

Jelentés: Bart Staes (A8-0068/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a 

szöveg egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

NSz + 563, 106, 28 

 

Egyéb kérdések 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését). 
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33. 2016. évi mentesítés: Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége 

(CEPOL) 

Jelentés: Bart Staes (A8-0098/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg egésze)  +  

Állásfoglalási indítvány 

11. bek. 1 GUE/NGL  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 554, 126, 9 

 

Egyéb kérdések 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését). 
 

 

34. 2016. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) 

Jelentés: Bart Staes (A8-0066/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a 

szöveg egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

NSz + 558, 123, 14 

 

Egyéb kérdések 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését). 
 

 

35. 2016. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) 

Jelentés: Bart Staes (A8-0083/2018) 



P8_PV(2018)04-18(VOT)_HU.docx 32 PE 621.175 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

A mentesítés elhalasztására vonatkozó határozat 

szavazás: határozat (a 

szöveg egésze) 

NSz + 622, 46, 21 

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

NSz + 623, 40, 25 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: Zárószavazás (határozat) 
 

Egyéb kérdések 

A mentesítést és az elszámolások lezárását elhalasztják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. 

cikke (1) bekezdésének b) pontját). 

36. 2016. évi mentesítés: Európai Bankhatóság (EBH) 

Jelentés: Bart Staes (A8-0067/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a 

szöveg egésze) 

NSz + 554, 126, 8 

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

NSz + 566, 110, 12 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: Zárószavazás (határozat) 
 

Egyéb kérdések 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését). 
 

 

37. 2016. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi 

Központ (ECDC) 

Jelentés: Bart Staes (A8-0085/2018) 
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Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a 

szöveg egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

NSz + 566, 122, 5 

 

Egyéb kérdések 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését). 
 

 

38. 2016. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség (AEPC) 

Jelentés: Bart Staes (A8-0086/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a 

szöveg egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

NSz + 564, 128, 7 

 

Egyéb kérdések 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését). 
 

 

39. 2016. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) 

Jelentés: Bart Staes (A8-0090/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a  +  
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Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szöveg egésze) 

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

NSz + 562, 128, 4 

 

Egyéb kérdések 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését). 
 

 

40. 2016. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) 

Jelentés: Bart Staes (A8-0107/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a 

szöveg egésze) 

NSz + 536, 149, 7 

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

NSz + 553, 129, 11 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: Zárószavazás (határozat) 
 

Egyéb kérdések 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését). 
 

 

41. 2016. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 

Jelentés: Indrek Tarand (A8-0091/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg egésze)  +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány 

20. bek. 2 GUE/NGL rész.   

1/NSz - 254, 409, 26 

2/NSz + 410, 229, 29 

3/NSz - 248, 437, 5 

25. bek. után 1 EFDD  -  

26. bek. után 3 GUE/NGL  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 552, 140, 8 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 2. mód. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

2. mód. 

1. rész „aggodalommal állapítja meg, hogy az Európai Vállalatfigyelő Szervezet (Corporate 

Europe Observatory) szerint a 2015 óta a hatóságnál dolgozó szakértők 46%-a 

összeférhetetlenségi helyzetben van, mert közvetlen vagy közvetett szálakkal 

kapcsolódnak lobbiszervezetekhez vagy olyan vállalatokhoz, amelyek termékeit a 

hatóság értékeli;” 

2. rész „tudomásul veszi, hogy a belső eljárások nem elegendőek a hatóság és az iparág 

közötti függetlenség biztosításához; megjegyzi, hogy a távozó munkatársaknak 

tájékoztatniuk kell a hatóságot jövőbeli munkájukról és minden esetleges 

összeférhetetlenségről;” 

3. rész „sürgeti a hatóságot, hogy alkalmazzon szigorúbb szabályokat a forgóajtó-

jelenségre, és ilyen esetekben vessen ki kifejezetten elrettentő erejű szankciókat;” 
 

Egyéb kérdések 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését). 
 

 

42. 2016. évi mentesítés: Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) 

Jelentés: Bart Staes (A8-0087/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a  +  
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Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szöveg egésze) 

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

NSz + 560, 128, 10 

 

Egyéb kérdések 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését). 
 

 

43. 2016. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 

(EIOPA) 

Jelentés: Bart Staes (A8-0088/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a 

szöveg egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

NSz + 578, 114, 7 

 

Egyéb kérdések 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését). 
 

 

44. 2016. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 

Jelentés: Bart Staes (A8-0096/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a 

szöveg egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 
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Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

NSz + 563, 128, 6 

 

Egyéb kérdések 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését). 
 

 

45. 2016. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség (EMEA) 

Jelentés: Bart Staes (A8-0103/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg egésze)  +  

Állásfoglalási indítvány 

18. bek. után 1 GUE/NGL NSz - 203, 472, 18 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 534, 145, 18 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 1. mód. 
 

Egyéb kérdések 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését). 
 

 

46. 2016. évi mentesítés: Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai 

Megfigyelőközpontja (EMCDDA) 

Jelentés: Bart Staes (A8-0081/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a 

szöveg egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 
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Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

NSz + 561, 123, 10 

 

Egyéb kérdések 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését). 
 

 

47. 2016. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) 

Jelentés: Bart Staes (A8-0078/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a 

szöveg egésze) 

NSz + 541, 133, 17 

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

NSz + 539, 132, 18 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: Zárószavazás (határozat) 
 

Egyéb kérdések 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését). 
 

 

48. 2016. évi mentesítés: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági 

Ügynökség (ENISA) 

Jelentés: Bart Staes (A8-0114/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg egésze)  +  

Állásfoglalási indítvány 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

3. bek. 1 Verts/ALE  +  

6. bek. 2 Verts/ALE  +  

15. bek. 3 Verts/ALE  +  

16. bek. 4 Verts/ALE  +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 557, 111, 29 

 

Egyéb kérdések 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését). 
 

 

49. 2016. évi mentesítés: Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA) 

Jelentés: Bart Staes (A8-0079/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a 

szöveg egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

NSz + 552, 133, 9 

 

Egyéb kérdések 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését). 
 

 

50. 2016. évi mentesítés: Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) 

Jelentés: Bart Staes (A8-0101/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a  +  
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Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szöveg egésze) 

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

NSz + 571, 110, 14 

 

Egyéb kérdések 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését). 
 

 

51. 2016. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (ETF) 

Jelentés: Bart Staes (A8-0080/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a 

szöveg egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

NSz + 560, 129, 8 

 

Egyéb kérdések 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését). 
 

 

52. 2016. évi mentesítés: A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló 

térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai 

ügynökség (eu-LISA) 

Jelentés: Bart Staes (A8-0111/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a 

szöveg egésze) 

 +  
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Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

NSz + 553, 133, 5 

 

Egyéb kérdések 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését). 
 

 

53. 2016. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi 

Ügynökség (EU-OSHA) 

Jelentés: Bart Staes (A8-0084/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a 

szöveg egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

NSz + 564, 126, 7 

 

Egyéb kérdések 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését). 
 

 

54. 2016. évi mentesítés: Euratom Ellátási Ügynökség 

Jelentés: Bart Staes (A8-0102/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a 

szöveg egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 
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Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

NSz + 559, 110, 28 

 

Egyéb kérdések 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését). 
 

 

55. 2016. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények 

Javításáért (EUROFOUND) 

Jelentés: Bart Staes (A8-0092/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a 

szöveg egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

NSz + 559, 130, 5 

 

Egyéb kérdések 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését). 
 

 

56. 2016. évi mentesítés: Az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége 

(Eurojust) 

Jelentés: Bart Staes (A8-0113/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a 

szöveg egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás NSz + 556, 127, 10 
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Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

(a szöveg egésze) 

 

 

Egyéb kérdések 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését). 
 

 

57. 2016. évi mentesítés: Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) 

Jelentés: Bart Staes (A8-0109/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a 

szöveg egésze) 

NSz + 551, 123, 16 

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

NSz + 559, 122, 16 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: Zárószavazás (határozat) 
 

Egyéb kérdések 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését). 
 

 

58. 2016. évi mentesítés: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) 

Jelentés: Bart Staes (A8-0093/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a 

szöveg egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás NSz + 551, 136, 5 



P8_PV(2018)04-18(VOT)_HU.docx 44 PE 621.175 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

(a szöveg egésze) 

 

Egyéb kérdések 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését). 
 

 

59. 2016. évi mentesítés: Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) 

Jelentés: Bart Staes (A8-0108/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a 

szöveg egésze) 

NSz + 522, 158, 14 

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

NSz + 529, 145, 13 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: Zárószavazás (határozat) 
 

Egyéb kérdések 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését). 
 

 

60. 2016. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség (GSA) 

Jelentés: Bart Staes (A8-0082/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a 

szöveg egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

NSz + 550, 114, 29 
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Egyéb kérdések 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését). 
 

 

61. 2016. évi mentesítés: Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás (BBI) 

Jelentés: Brian Hayes (A8-0071/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a 

szöveg egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

NSz + 562, 108, 29 

 

Egyéb kérdések 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését). 
 

 

62. 2016. évi mentesítés: Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás 

Jelentés: Brian Hayes (A8-0070/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a 

szöveg egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

NSz + 564, 120, 13 

 

Egyéb kérdések 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését). 
 

 

63. 2016. évi mentesítés: ECSEL közös vállalkozás 
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Jelentés: Brian Hayes (A8-0072/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg egésze)  +  

Állásfoglalási indítvány 

1. bek. 1 Verts/ALE ESz - 167, 500, 28 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 476, 192, 29 

 

Egyéb kérdések 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését). 
 

 

64. 2016. évi mentesítés: Második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös 

vállalkozás (FCH2) 

Jelentés: Brian Hayes (A8-0073/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a 

szöveg egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

NSz + 561, 123, 11 

 

Egyéb kérdések 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését). 
 

 

65. 2016. évi mentesítés: Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló 

kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás (IMI) 

Jelentés: Brian Hayes (A8-0075/2018) 
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Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a 

szöveg egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

NSz + 567, 121, 7 

 

Egyéb kérdések 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését). 
 

 

66. 2016. évi mentesítés: Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös 

Vállalkozás 

Jelentés: Brian Hayes (A8-0095/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg egésze)  +  

Állásfoglalási indítvány 

5. bek. 1 Verts/ALE  -  

6. bek. 2 Verts/ALE  -  

7. bek. 3 Verts/ALE  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 494, 193, 10 

 

Egyéb kérdések 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését). 
 

 

67. 2016. évi mentesítés: SESAR közös vállalkozás 

Jelentés: Brian Hayes (A8-0077/2018) 
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Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a 

szöveg egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

NSz + 560, 122, 4 

 

Egyéb kérdések 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését). 
 

 

68. 2016. évi mentesítés: Shift2Rail közös vállalkozás (S2R) 

Jelentés: Brian Hayes (A8-0076/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a 

szöveg egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

NSz + 489, 144, 6 

 

Egyéb kérdések 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat IV. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését). 

 


