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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. Belarusz 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018, 
B8-0204/2018 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0197/2018 

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

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-0197/2018  PPE  ↓  

B8-0199/2018  S&D  ↓  

B8-0200/2018  ECR  ↓  

B8-0201/2018  ALDE  ↓  

B8-0204/2018  Verts/ALE  ↓  

 

Egyéb 

Anna Záborská (PPE képviselőcsoport) szintén aláírta az RC-B8-0197/2018 sz. közös 

állásfoglalási indítványt. 
 

 

2. A Fülöp-szigetek 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, 

B8-0206/2018, B8-0208/2018 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0198/2018 

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

13. bek. után 1 GUE/NGL NSz - 139, 466, 24 

14. bek. 2 GUE/NGL rész.   

1/NSz - 170, 443, 17 

2/NSz - 77, 492, 67 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-0198/2018  PPE  ↓  

B8-0202/2018  S&D  ↓  

B8-0203/2018  ECR  ↓  

B8-0205/2018  ALDE  ↓  

B8-0206/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0208/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 1., 2. mód., (2. rész) 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 14. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 

2. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „úgy véli, hogy addig, amíg nem javul az országban az 

emberi jogi helyzet, a jelenleg zajló szabadkereskedelmi tárgyalásokat be kell 

fagyasztani” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
14. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „bár a GSP + egyezmények végrehajtása terén elért 

előrelépés nagyrészt pozitív,” 

2. rész a fenti szövegrész 
 

Egyéb 

Anna Záborská (PPE képviselőcsoport) szintén aláírta az RC-B8-0198/2018 sz. közös 

állásfoglalási indítványt. 
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3. A Gázai övezetben kialakult helyzet 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, 

B8-0211/2018, B8-0212/2018 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0191/2018 

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

3. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

E. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 524, 30, 92 

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-0191/2018  PPE  ↓  

B8-0207/2018  S&D  ↓  

B8-0209/2018  ALDE  ↓  

B8-0210/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0211/2018  ECR  ↓  

B8-0212/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: zárószavazás 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 3. bek., E. preb. 
 

Egyéb 

Az 1. módosítást visszavonták. 

Bart Staes (Verts/ALE képviselőcsoport) visszavonta aláírását az RC-B8-0191/2018 sz. közös 

állásfoglalási indítványról. 
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4. A közös hozzáadottértékadó-rendszer a minimális általános adómérték tiszteletben 

tartására vonatkozó kötelezettség tekintetében * 

Jelentés: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 562, 58, 22 

 

 

5. A pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való 

felhasználásának megelőzése ***I 

Jelentés: Krišjānis Kariņš és Judith Sargentini (A8-0056/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Ideiglenes megállapodás 

Ideiglenes 

megállapodás 

2 bizottság NSz + 574, 13, 60 

 

 

6. A gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, 

alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyása és piacfelügyelete ***I 

Jelentés: Daniel Dalton (A8-0048/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Ideiglenes megállapodás 

Ideiglenes 

megállapodás 

356 bizottság NSz + 547, 83, 16 

 

 

7. Ökológiai termelés és az ökológiai termékek címkézése ***I 

Jelentés: Martin Häusling (A8-0311/2015) 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Ideiglenes megállapodás 

Ideiglenes 

megállapodás 

403 bizottság NSz + 466, 124, 50 

A Bizottsági 

nyilatkozatai 

404 bizottság  +  

 

 

8. A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások * 

Jelentés: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Az illetékes bizottság 

módosításai – 

tömbszavazás 

1-23 

25-27 

29 

31-37 

bizottság  +  

Az illetékes bizottság 

módosításai – külön 

szavazás 

24 bizottság rész.   

1 +  

2/ESz + 331, 311, 9 

28 bizottság rész.   

1 +  

2/ESz - 283, 362, 3 

30 bizottság rész.   

1 +  

2/ESz - 309, 322, 17 

szavazás: a Bizottság javaslata NSz + 452, 156, 39 

 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

24. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a bérek átláthatóságára és a fizetések ellenőrzésére 

vonatkozó” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
28. mód. 
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1. rész A teljes szöveg, kivéve: „például a vállalkozások releváns információihoz való jobb 

hozzáférésére, valamint a munkavállalók vállalati ügyekben való részvételére 

vonatkozó rendelkezések bevezetése révén” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
30. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „– például a migránsok vagy az etnikai kisebbségek –” 

2. rész a fenti szövegrész 
 

 

9. A 2019-es pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások – I. szakasz – Európai 

Parlament 

Jelentés: Paul Rübig (A8-0146/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1. bek. 1 EFDD  -  

4. bek. 2 EFDD  -  

18 ENF NSz - 76, 552, 16 

8. bek. 12 PPE ESz + 316, 292, 29 

13. bek. 3 EFDD  -  

19 ENF NSz - 81, 547, 14 

14. bek. 20 ENF  -  

21. bek. után 4 EFDD NSz - 231, 330, 78 

24. bek. 21 ENF NSz - 144, 443, 42 

5 EFDD  -  

26. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 491, 101, 35 

28. bek. után 6 EFDD NSz - 134, 438, 57 

22 ENF NSz - 95, 495, 44 

30. bek. 13 PPE rész.   

1/ESz + 377, 229, 27 

2/ESz + 350, 262, 23 

31. bek. 24 Verts/ALE NSz - 265, 336, 40 

14 PPE ESz + 342, 284, 20 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

31. bek. után 25 Verts/ALE NSz - 226, 369, 47 

26 Verts/ALE NSz - 270, 354, 20 

32. bek. 15T PPE ESz - 300, 336, 5 

32. bek. után 23 ENF NSz - 130, 471, 41 

33. bek. 27 Verts/ALE NSz - 206, 404, 18 

34. bek. 16 PPE ESz - 273, 317, 48 

36. bek. 17 PPE ESz - 233, 385, 29 

bek. eredeti szöveg NSz + 407, 208, 28 

38. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 575, 28, 40 

38. bek. után 7 EFDD NSz - 130, 473, 36 

45. bek. után 8 EFDD NSz - 108, 491, 37 

46. bek. után 28 Verts/ALE  -  

52. bek. után 9 EFDD  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 455, 123, 72 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 24., 25., 26., 27. mód., 38. bek. 

EFDD: 4., 6., 7., 8. mód. 

GUE/NGL: 6. mód., 36. bek. 

ECR, PPE: 26. bek. 

ENF: 18., 19., 21., 22., 23. mód. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 36. bek. 

PPE: 26. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 

13. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „anélkül, hogy további költségeket vagy adminisztratív 

terheket róna a Parlament igazgatására;” és „ami ellentétes lenne a 

személyzetcsökkentési programmal;” 

2. rész a fenti szövegrész 
 

Egyéb 

A 10. és 11. módosítást visszavonták. 
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10. Határozat intézményközi tárgyalások megnyitásáról: Javaslat az európai 

vállalkozásstatisztikáról, a 184/2005/EK rendelet módosításáról, valamint tíz, a 

vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről 

szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre ***I 

Jelentés: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: Határozat 

intézményközi 

tárgyalások 

megnyitásáról 

NSz + 320, 312, 17 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE, S&D, 

GUE/NGL: 

zárószavazás 

 

Egyéb 

A szavazást az S&D, Verts/ALE és GUE/NGL képviselőcsoportok kérték az eljárási szabályzat 

69c. cikkének megfelelően. 
 

 

11. Az oknyomozó újságírók védelme Európában: Ján Kuciak szlovák újságíró és 

Martina Kušnírová ügye 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0186/2018 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány B8-0186/2018  

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

4. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 417, 178, 48 

8. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 636, 1, 12 

2/NSz + 527, 87, 29 

13. bek. után 1 EFDD ESz + 379, 230, 39 

16. bek. bek. eredeti szöveg rész.   
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1/NSz + 515, 117, 16 

2/NSz + 526, 89, 26 

17. bek. 3 Verts/ALE ESz + 343, 288, 18 

4 PPE  +  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2 ↓  

20. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 477, 116, 15 

G. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 529, 90, 23 

L. preb. 2 Verts/ALE ESz + 331, 266, 42 

N. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

Q. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

V. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 402, 206, 35 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 573, 27, 47 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 8. bek. (2. rész), 16. bek. (2. rész), 20.bek., G. preb., zárószavazás 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 20. bek., G. preb. 

S&D: N., Q. preb. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

8. bek. 

1. rész „rámutat, hogy a visszaélést bejelentő személyek döntő fontosságúnak bizonyultak a 

tényfeltáró újságírás és a független sajtó számára, és hogy a források bizalmas 

jellegének garantálása alapvető fontosságú a sajtószabadság szempontjából; 

hangsúlyozza tehát, hogy a visszaélést bejelentő személyek hozzájárulnak a 

demokráciához, a politika és a gazdaság átláthatóságához, valamint a nyilvánosság 

tájékoztatásához; felhívja a szlovák hatóságokat és valamennyi tagállamot, hogy 

biztosítsák az oknyomozó újságírók és a visszaélést bejelentő személyek személyes 

biztonságának és megélhetésének védelmét;” 
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2. rész „kéri a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a visszaélést bejelentő személyek 

védelméről szóló, hatékony, átfogó és horizontális uniós irányelvre, az Európa 

Tanács ajánlásainak és a Parlament 2017. február 14-i és 2017. október 24-i 

állásfoglalásainak teljes körű elfogadásával;” 

 
16. bek. 

1. rész „felhívja a Tanácsot, hogy működjön együtt a részt vevő tagállamokkal az Európai 

Ügyészség mielőbbi felállítása céljából” 

2. rész „az uniós csalás és az Unió pénzügyi érdekeit érintő egyéb bűncselekmények elleni 

összehangolt fellépés érdekében;” 

 

S&D: 

4. bek. 

1. rész „felszólítja a szlovák főügyészt, hogy újra vizsgálja meg a Jan Kuciak által azt 

követően tett büntető feljelentés, hogy megfenyegették,” 

2. rész „továbbá hogy vizsgálja meg az arra vonatkozó bejelentéseket, hogy személyes 

adatok kerültek nyilvánosságra, miután több alkalommal információszabadság iránti 

kérelmet nyújtott be a szlovák hatóságokhoz;” 

 
17. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „amely jelentés szerint a magas rangú ügyészek kiválasztása 

vélhetően erősen átpolitizált, és a magas beosztású tisztviselőkkel szemben számos 

olyan korrupciós esetet jelentettek, amelyek esetében nem került sor megfelelő 

kivizsgálásra;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
V. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „mivel ezenkívül a jelentés a legfőbb ügyészek kiválasztását 

rendkívül átpolitizáltnak tartja,” 

2. rész a fenti szövegrész 
 

Egyéb 

A 5-8. módosítást törölték. 
 

 

12. A demokráciát, a jogállamiságot és az alapvető értékeket az Európai Unióban 

előmozdító civil szervezetek támogatására irányuló Európai Értékek Eszköze 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0189/2018 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-0189/2018  

(LIBE bizottság) 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

NSz + 489, 137, 14 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: zárószavazás 
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13. Az emberi jogok és a jogállamiság megsértése a Törökországban elfogott és fogva 

tartott két görög katona ügyében 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0194/2018 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány B8-0194/2018  

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

1. bek. előtt 2 ENF  -  

1. bek. 3 ENF  -  

3. bek. után 4 ENF  -  

5 ENF NSz - 90, 524, 12 

A. preb. előtt 1 ENF  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 607, 7, 18 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: zárószavazás 

ENF: 5. mód. 
 

Egyéb 

A B8-0196/2018 állásfoglalási indítványt visszavonták. 
 

 

14. A Szerződés nemzeti parlamentekre vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtása 

Jelentés: Paulo Rangel (A8-0127/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 479, 112, 25 

6. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

13. bek. 4 ALDE  -  

14. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2/NSz + 393, 129, 101 

16. bek. 5 ALDE ESz - 199, 414, 5 

17. bek. 6T ALDE  -  

18. bek. 7 ALDE rész.   

1 -  

2 +  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

22. bek. 8 ENF AN - 128, 479, 12 

A. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

E. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

I. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 456, 115, 47 

J. preb. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 347, 244, 23 

K. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

N. preb. 1 ALDE ESz - 210, 373, 28 

O. preb. 2T ALDE  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

P. preb. 3 ALDE  +  



P8_PV(2018)04-19(VOT)_HU.docx 14 PE 621.176 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2 ↓  

R. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 309, 273, 34 

U. preb. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 301, 253, 64 

Y. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 518, 50, 46 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 1. bek, 14. bek. (2. rész), I. preb. (2. rész), R. preb. 

ENF: 8. mód. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: E., J., Y. preb. 

ECR: 1. bek., K., R., U. preb. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

A. preb. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 

S&D: 

7. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve az alábbi szó törlése: „elsődlegesen” 

2. rész Az alábbi szó törlése: „elsődlegesen” 

 

ECR: 

6. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „egyértelmű elhatárolását” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
14. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „hangsúlyozza, hogy a »sárga lapos« eljárás korlátozott 

használata arra utalhat, hogy a szubszidiaritás elvét összességében tiszteletben 

tartják az Unión belül; ennélfogva úgy véli, hogy a korai előrejelző rendszer eljárási 

hiányosságai nem tekinthetők a szubszidiaritás elve be nem tartására vonatkozó 

meggyőző bizonyítékoknak;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
I. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „mint az európai démosz természetes képviselői” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
O. preb. 
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1. rész „mivel a korai előrejelző rendszert ki lehet egészíteni azzal a rendszerrel, amely 

jelenleg lehetővé teszi a nemzeti parlamentek számára, hogy konstruktív javaslatokat 

nyújtsanak be a Bizottsághoz megfontolás céljából,” 

2. rész „szem előtt tartva annak kezdeményezési jogát;” 

 
P. preb. 

1. rész „mivel számos nemzeti parlament kifejezte érdeklődését egy olyan, a politikai 

párbeszédet javító eszköz iránt, amely lehetőséget biztosítana számukra, hogy 

konstruktív javaslatokat nyújtsanak be a Bizottsághoz megfontolás céljából,” 

2. rész „szem előtt tartva annak kezdeményezési jogát, miután megszerezte a Parlament 

támogatását;” 

 

PPE, ECR: 

18. bek. 

1. rész „a Bizottság által 2016-ban indított politikai párbeszéddel összhangban javasolja a 

rendszer teljes körű kihasználását, amelyben a nemzeti parlamentek építő jellegű 

javaslatokat nyújthatnak be a Bizottságnak az európai szintű vita és a Bizottság 

kezdeményezési jogkörének pozitív befolyásolása érdekében; e tekintetben 

javasolja, hogy a Bizottság mérlegelési jogkörrel rendelkezzen, és e javaslatokat 

vagy vegye figyelembe, vagy az elutasítás indokait tartalmazó, hivatalos választ 

adjon ki;” 

2. rész „rámutat arra, hogy egy ilyen eljárás nem jelenthet kezdeményezési jogot, sem a 

jogalkotás visszavonásához vagy módosításához való jogot, mivel máskülönben 

veszélyeztetné az »uniós módszert« és a hatáskörök nemzeti és európai szintű 

elosztását, ami sértené a Szerződéseket;” 

3. rész „javasolja ugyanakkor, hogy a Szerződések jövőbeli felülvizsgálata esetén a 

jogalkotási kezdeményezés jogát elsődlegesen az uniós polgárokat közvetlenül 

képviselő Európai Parlamentre ruházzák;” 
 

 

15. Éves jelentés a versenypolitikáról 

Jelentés: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

6. bek. bek. eredeti szöveg NSz - 296, 303, 7 

19. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 575, 7, 16 

3 +  

28. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

36. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

38. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

50. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz - 288, 293, 8 

56. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 319, 236, 32 

66. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

69. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

69. bek. után 1 Verts/ALE NSz + 284, 273, 30 

70. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz - 230, 328, 28 

72. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

80. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 445, 104, 38 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 1. mód., 6. bek. 

GUE/NGL: 19. bek. (2. rész) 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 28., 56., 66., 69., 72. bek. 

S&D: 36., 38., 50., 70., 80. bek. 

Verts/ALE: 6. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL 

19. bek. 

1. rész „meggyőződése, hogy a Bizottságnak annak érdekében, hogy a nemzeti 

versenyhatóságok munkájukat teljesen függetlenül végezhessék, ellenőriznie kell, 

hogy e hatóságok rendelkeznek-e a megfelelő pénzügyi, emberi és technikai 

erőforrásokkal, valamint igazgatójuk és felső vezetőik megválasztása és kinevezése 

átlátható módon és politikai befolyástól mentesen történik-e; hangsúlyozza, hogy a 

nemzeti versenyhatóságok – többek között pénzügyi – autonómiája alapvetően 

fontos az uniós versenyjog hatékony végrehajtásának biztosítása szempontjából; 

annak biztosítására kéri a tagállamokat, hogy a nemzeti versenyhatóságok a 

tevékenységükkel kapcsolatos statisztikákat és indokolással ellátott összefoglalókat 

tartalmazó éves jelentéseket tegyenek közzé, és kéri a Bizottságot, hogy e kiemelt 

pontok tekintetében nyújtson be éves jelentést a Parlamentnek;” 

2. rész „úgy véli, hogy a nemzeti versenyhatóságoknak eljárásokat kell bevezetniük annak 

biztosítására, hogy alkalmazottaik és igazgatóik álláshelyük elhagyását követően 

észszerű ideig tartózkodjanak olyan foglalkozások betöltésétől, amelyek 

összeférhetetlenséget eredményezhetnek olyan konkrét üggyel kapcsolatban, 

amelybe a nemzeti versenyhatóságnál be voltak vonva;” 

3. rész „hangsúlyozza az Európai Versenyhatóságok Hálózatának fontosságát, amely 

hálózat platformot biztosít a Bizottság és a nemzeti versenyhatóságok közötti 

rendszeres eszmecserére a versenyjogi szabályok eredményes és egységes 

alkalmazása érdekében; felhívja a Bizottságot, hogy vegye figyelembe a nemzeti 

versenyhatóságok véleményét;” 
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16. A védőoltásokkal szembeni bizalmatlanság és az átoltottsági ráta európai 

csökkenése 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0188/2018, B8-0195/2018 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-0188/2018  

(ENVI bizottság) 

11. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 306, 263, 9 

33. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0195/2018 

(ENF képviselőcsoport) 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 11. bek. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 11. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

33. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „mozdítsa elő az egész Unióban egy harmonizáltabb és 

jobban összehangolt oltási ütemterv kialakítását,” 

2. rész a fenti szövegrész 
 

 

17. Az európai védelmi irányelv végrehajtása 

Jelentés: Soraya Post et  Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

36. bek. után 2 S&D  -  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

C. preb. 1 S&D ESz - 237, 305, 17 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 475, 51, 28 

 

 

 

18. A bolognai folyamat végrehajtása – jelenlegi helyzet és nyomon követés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0190/2018 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-0190/2018  

(CULT bizottság) 

9. bek. után 3 GUE/NGL NSz + 276, 226, 44 

A. preb. 1 GUE/NGL NSz + 311, 186, 49 

A. preb. után 2 GUE/NGL NSz - 87, 445, 16 

D. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 1., 2., 3. mód. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 

D. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a foglalkoztathatóság és a versenyképesség növelésében,” 

2. rész a fenti szövegrész 

 


