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MELLÉKLET 
 

A SZAVAZÁSOK EREDMÉNYE 

Rövidítések és jelek magyarázata 
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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. Az Iránban bebörtönzött uniós és iráni kettős állampolgárságú személyek helyzete 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, 
B8-0258/2018 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0254/2018 

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

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-0254/2018  ECR  ↓  

B8-0255/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0256/2018  S&D  ↓  

B8-0257/2018  PPE  ↓  

B8-0258/2018  ALDE  ↓  

 

 

 

2. Szaúd-arábiai nőjogi jogvédők 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, 

B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0259/2018 

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

2. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

8. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

10. bek. után 2 GUE/NGL ESz - 275, 314, 31 

11. bek. után 5 EFDD NSz + 310, 255, 54 

13. bek. bek. eredeti szöveg rész.   
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1/ESz + 352, 260, 7 

2 +  

3 +  

14. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 588, 30, 10 

2/NSz + 490, 117, 10 

15. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

D. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

I. preb. után 1 GUE/NGL  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 525, 29, 71 

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-0259/2018  ECR  ↓  

B8-0260/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0261/2018  EFDD  ↓  

B8-0262/2018  S&D  ↓  

B8-0263/2018  PPE  ↓  

B8-0264/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0268/2018  ALDE  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: zárószavazás 

EFDD: 5. mód. 

ECR: 14. bek. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 8., 15. bek., D. preb. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

14. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „felhívja a Tanácsot, hogy fontolja meg célzott intézkedések 

bevezetését a súlyos emberi jogi jogsértésekért felelős személyek ellen;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 



P8_PV-PROV(2018)05-31(VOT)_HU.docx 4 PE 623.124 

PPE: 

2. bek. 

1. rész „elítéli a Szaúd-Arábiában zajló, az emberi jogi jogvédők, köztük a nőjogi jogvédők 

elnyomását, ami aláássa az ország reformfolyamatának hitelességét;” 

2. rész „felszólítja Szaúd-Arábia kormányát, hogy azonnal és feltétel nélkül engedje 

szabadon a csupán a szólásszabadsághoz való joguk és a békés emberi jogi 

munkájuk gyakorlása miatt fogva tartott és elítélt összes emberi jogi jogvédőt és más 

lelkiismereti foglyot; elítéli a nők és a lányok elleni folyamatos, rendszerszintű 

hátrányos megkülönböztetést Szaúd-Arábiában;” 

 
13. bek. 

1. rész „felhívja az Uniót, hogy az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának következő ülésén 

nyújtson be állásfoglalást az emberi jogi jogvédők helyzetéről Szaúd-Arábiában;” 

2. rész „felhívja az Uniót, hogy az Emberi Jogi Tanács és az ENSZ nők helyzetével 

foglalkozó bizottságának következő ülésén vesse fel a megkérdőjelezhető emberi 

jogi múlttal rendelkező országok tagságának kérdését, ideértve a nők jogainak és a 

nemek közötti egyenlőség tiszteletben tartását;” 

3. rész „felhívja az Uniót, hogy az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában javasolja a szaúd-arábiai 

emberi jogokkal foglalkozó különleges előadó kinevezését;” 
 

Egyéb 

A 3. és 4. módosítást visszavonták. 
 

 

3. Szudán, nevezetesen Noura Hussein Hammad helyzete 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, 

B8-0270/2018, B8-0271/2018 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0265/2018 

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

9. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 553, 54, 21 

2/NSz + 570, 26, 18 

M. preb. után 1 Verts/ALE ESz + 339, 253, 31 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 455, 34, 140 

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-0265/2018  ECR  ↓  

B8-0266/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0267/2018  S&D  ↓  



P8_PV-PROV(2018)05-31(VOT)_HU.docx 5 PE 623.124 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

B8-0269/2018  PPE  ↓  

B8-0270/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0271/2018  ALDE  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: zárószavazás (RC-B8-0265/2018) 

S&D: 9. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

9. bek. 

1. rész „megismétli, hogy valamennyi esetben és minden körülmények között határozottan 

ellenzi a halálbüntetés alkalmazását; úgy véli, hogy a halálbüntetés sérti az emberi 

méltóságot, és kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmód;” 

2. rész „kéri a szudáni hatóságokat, hogy tartsák be a halálbüntetésre vonatkozó ENSZ-

moratóriumot; felszólítja Szudánt, hogy csatlakozzon a kínzás elleni egyezményhez 

(CAT) és a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések minden 

formájának kiküszöböléséről szóló egyezményhez;” 
 

Egyéb 

Jordi Solé (Verts/ALE képviselőcsoport) szintén aláírta az RC-B8-0265/2018. sz. közös 

állásfoglalásra irányuló indítványt. 
 

 

4. Az Európai Ügyészség jelölőtestülete egy tagjának kinevezése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: (B8-0237/2018) (titkos szavazás (az eljárási szabályzat 180a. 
cikkének (1) bekezdése)) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: Antonio 

Mura kinevezése 

TITK. + 434, 109, 74 
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5. A gépjárművek kilométer-számlálójának manipulálása: az uniós jogi keret 

felülvizsgálata 

Jelentés: Ismail Ertug (A8-0155/2018) (minősített többség szükséges) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 577, 32, 19 

 

 

6. Uniós polgári védelmi mechanizmus ***I 

Jelentés: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Az illetékes bizottság 

módosításai – 

tömbszavazás 

1 

3-9 

11-12 

14-15 

17-22 

24-30 

32-34 

36-43 

52-53 

56-60 

64-65 

bizottság  +  

Az illetékes bizottság 

módosításai – külön 

szavazás 

2 bizottság rész.   

1 +  

2/ESz + 308, 280, 35 

13 bizottság rész.   

1 +  

2/ESz + 316, 294, 18 

16 bizottság rész.   

1 +  

2 -  

23 bizottság kül. +  

35 bizottság kül. -  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

62 bizottság rész.   

1 +  

2 -  

3 +  

1 cikk – 1 albekezdés 

– 4 pont – a alpont 

1313/2013/EU 

irányelv 

6 cikk – 1 bekezdés – 

a pont 

69 több mint 38 

képviselő 

 -  

31 bizottság  +  

72 GUE/NGL  ↓  

1 cikk – 1 albekezdés 

– 7 pont 

1313/2013/EU 

irányelv 

12 cikk 

76T ENF NSz - 68, 556, 7 

1 cikk – 1 albekezdés 

– 7 pont 

1313/2013/EU 

irányelv 

12 cikk – 1 bekezdés 

44 bizottság  +  

1 cikk – 1 albekezdés 

– 7 pont 

1313/2013/EU 

irányelv 

12 cikk – 2 bekezdés 

70 ALDE  -  

45 bizottság rész.   

1 +  

2 -  

3 +  

4/NSz + 488, 103, 42 

73 GUE/NGL  ↓  

1 cikk – 1 albekezdés 

– 7 pont 

1313/2013/EU 

irányelv 

12 cikk – 2 a bekezdés 

(új) 

46 bizottság  +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1 cikk – 1 albekezdés 

– 7 pont 

1313/2013/EU 

irányelv 

12 cikk – 4 bekezdés 

47 bizottság  +  

1 cikk – 1 albekezdés 

– 7 pont 

1313/2013/EU 

irányelv 

12 cikk – 5 bekezdés 

48 bizottság  +  

1 cikk – 1 albekezdés 

– 7 pont 

1313/2013/EU 

irányelv 

12 cikk – 7 bekezdés 

49 bizottság  +  

1 cikk – 1 albekezdés 

– 7 pont 

1313/2013/EU 

irányelv 

12 cikk – 8 bekezdés 

50 bizottság  +  

1 cikk – 1 albekezdés 

– 7 pont 

1313/2013/EU 

irányelv 

12 cikk – 10 bekezdés 

51 bizottság  +  

1 cikk – 1 albekezdés 

– 9 pont 

1313/2013/EU 

irányelv 

13 cikk 

77T ENF  -  

1 cikk – 1 albekezdés 

– 9 pont 

1313/2013/EU 

irányelv 

13 cikk – 1 bekezdés 

54 bizottság  +  

1 cikk – 1 albekezdés 

– 9 pont 

1313/2013/EU 

irányelv 

13 cikk – 1 bekezdés – 

2 albekezdés – 

bevezető rész 

55 bizottság  +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1 cikk – 1 albekezdés 

– 9 pont 

1313/2013/EU 

irányelv 

13 cikk – 2 a bekezdés 

(új) 

74 GUE/NGL  -  

1 cikk – 1 albekezdés 

– 13 pont 

1313/2013/EU 

irányelv 

20 a cikk – 1 

albekezdés 

78T ENF  -  

61 bizottság  +  

1 cikk – 14 pont – a 

alpont 

1313/2013/EU 

irányelv 

21 cikk – j pont 

75 GUE/NGL  -  

1 cikk – 1 bekezdés – 

14 pont – b i alpont 

1313/2013/EU 

irányelv 

21 cikk – 2 bekezdés – 

c pont – 2 albekezdés 

– ii pont 

66 PPE ESz - 311, 318, 3 

1 cikk – 1 albekezdés 

– 16 pont 

1313/2013/EU 

irányelv 

26 cikk – 2 bekezdés 

67 PPE ESz - 253, 357, 18 

63 bizottság  +  

5. preb. után 68 több mint 38 

képviselő 

ESz + 356, 251, 21 

6. preb. 10 bizottság rész.   

1 +  

2/NSz + 501, 107, 23 

71 GUE/NGL  ↓  

szavazás: a Bizottság javaslata NSz + 431, 99, 97 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 76. mód. 

Verts/ALE: 10. mód. (2. rész), 45. mód. (4. rész) 
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Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 23. és 63. mód. 

GUE/NGL: 35. módosítás 

Verts/ALE: 62. módosítás 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

13. módosítás 

1. rész „Váratlan katasztrófák esetén számos tagállam tárgyi és műszaki felszerelések 

hiányával küzd. Az uniós mechanizmusnak ezért szükség esetén lehetőséget kell 

biztosítania a tárgyi és technikai bázis kiterjesztésére,” 

2. rész „különösen, amikor a fogyatékossággal élők, az idősek vagy a betegek 

megmentésére irányuló munkálatok végezéséről van szó.” 

 
16. mód. 

1. rész „A rescEU kapacitás működésének elérése érdekében további pénzügyi 

előirányzatokat kell rendelkezésre bocsátani az uniós mechanizmus keretében 

végrehajtott fellépések finanszírozásához,” 

2. rész „de nem az egyéb kulcsfontosságú uniós szakpolitikákhoz – például a jogok, az 

egyenlőség és a polgárság, valamint az igazságszolgáltatás vagy világszerte az 

emberi fejlődés előmozdításához – rendelt pénzügyi keretek rovására, ideértve 

különösen a nemek közötti egyenlőség előmozdítására és a nők szerepvállalásának 

növelésére irányuló programok és projektek számára előirányzott összes forrást, 

szem előtt tartva, hogy e programok némelyikének végrehajtása kivételesen 

sikeresnek bizonyult: az elmúlt három évben a „Jogok, egyenlőség és polgárság” 

program kifizetési előirányzatai meghaladták a 99%-ot.” 

 
62. mód. 

1. rész „Az európai polgári védelmi eszköztár számára előzetesen nem biztosított tagállami 

kapacitások esetében a szállítási erőforrásokhoz nyújtott uniós pénzügyi támogatás 

összege nem haladja meg a teljes támogatható költségek 55%-át. A támogatás 

igénybevételéhez a tagállamoknak be kell nyújtaniuk a rendelkezésükre álló, az 

európai polgári védelmi eszköztár céljára előzetesen rendelkezésre bocsátott 

kapacitásokon felüli azon kapacitásaik listáját, amelyeket az egészségügyi 

vészhelyzetekre, az ipari, szeizmikus vagy vulkanikus katasztrófákra,” 

2. rész „a tömeges lakóhelyelhagyásra és vészhelyzetekre,” 

3. rész „az áradásokra, az erdőtüzekre, valamint a terrorista támadásokra és a vegyi, 

biológiai, radiológiai és nukleáris támadásokra való reagálásra tudnak bevetni.” 

 

PPE, GUE/NGL, Verts/ALE: 

2. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „Előfordul sajnos, hogy e katasztrófákat szándékosan idézik 

elő, például terrortámadások esetén.” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
10. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a terrorista támadásokra és a vegyi, biológiai, radiológiai és 

nukleáris támadásokra” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
45. mód. 
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1. rész „A rescEU a tagállamok már meglévő kapacitásaihoz hozzáadódó kapacitásokból 

tevődik össze, többek között azok kiegészítése és megerősítése érdekében, és célja a 

jelenlegi és jövőbeli kockázatok kezelése. A kapacitásokat az egészségügyi 

vészhelyzetekhez, ipari, környezeti, szeizmikus vagy vulkanikus katasztrófákhoz,”  

2. rész „a tömeges lakóhelyelhagyáshoz és vészhelyzetekhez,” 

3. rész „az áradásokhoz, tűzvészekhez – köztük erdőtüzekhez –, valamint 

terrortámadásokhoz és a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris fenyegetésekhez 

kapcsolódó reagálási képességek tekintetében fennálló esetleges hiányosságok 

alapján kell azonosítani. Az azonosított hiányosságok nyomán a rescEU legalább a 

következő kapacitásokat foglalja majd magában:  a) légi erdőtűzoltás;   b) nagy 

teljesítményű szivattyúzás;   c) városi kutatás és mentés;   d) tábori kórház és 

sürgősségi orvosi csoportok. az alábbi mondatrész nélkül „valamint 

terrortámadásokhoz és a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris fenyegetésekhez” 

4. rész „valamint terrortámadásokhoz és a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris 

fenyegetésekhez” 
 

 

7. Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2020 után 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, 
B8-0247/2018 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0242/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

18. bek. után 1 EFDD  -  

19. bek. 2 EFDD  -  

25. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 368, 211, 51 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-0242/2018  PPE  ↓  

B8-0243/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0245/2018  ECR  ↓  

B8-0246/2018  ALDE, S&D  ↓  

B8-0247/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL, Verts/ALE:  25. bek. 

  
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 
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S&D: 25. bek. 
 

Egyéb 

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE képviselőcsoport) szintén aláírta az B8-0242/2018 sz. 

állásfoglalási indítványt. 

Deirdre Clune, Dieter-Lebrecht Koch,és Ivica Tolić (PPE képviselőcsoport) szintén aláírták az RC-

B8-0242/2018 sz. közös állásfoglalási indítványt. 

Ana Miranda (Verts/ALE képviselőcsoport) szintén aláírta a B8-0243/2018. sz. állásfoglalásra 

irányuló indítványt. 
 

 

8. A nicaraguai helyzet 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, 

B8-0251/2018, B8-0252/2018, B8-0253/2018 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0244/2018 (PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD) 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 536, 39, 53 

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-0244/2018  PPE  ↓  

B8-0248/2018  S&D  ↓  

B8-0249/2018  ECR  ↓  

B8-0250/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0251/2018  ALDE  ↓  

B8-0252/2018  EFDD  ↓  

B8-0253/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE, S&D: zárószavazás (RC-B8-0244/2018) 
 

 

9. A nemek közötti egyenlőség és a nők társadalmi szerepvállalásának növelése: az 

EU külkapcsolati politikájának hozzájárulása a nők és a lányok életének 

átalakulásához (2016–2020) 

Jelentés: Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018) 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Alternatív 

állásfoglalási 

indítvány 

1 PPE  -  

21. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 546, 20, 61 

23.bek. bek. eredeti szöveg NSz + 486, 76, 58 

24. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 406, 173, 46 

25. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 413, 138, 63 

26. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 528, 18, 78 

40. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 349, 207, 56 

41. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 423, 141, 52 

52. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

Q. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 403, 149, 73 

szavazás: A DEVE és FEMM bizottság 

állásfoglalása (a szöveg egésze) 

NSz + 383, 118, 120 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 23., 24., 25., 26., 40., 41. bek., O. preb. 

ENF: 21., 24. bek. 

Verts/ALE: 21., 24., 41. bek. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 41. bek., Q. preb. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL 

52. bek. 

1. rész „katonai” és „uniós” 

2. rész a fenti szövegrész 
 

 

10. Az EU ifjúsági stratégiájának végrehajtása 

Jelentés: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018) 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2. bek. 1 EFDD NSz - 92, 513, 18 

29. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 481, 116, 30 

35. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

36. bek. 2 EFDD NSz - 64, 533, 31 

50. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 286, 312, 28 

62. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 506, 113, 9 

71. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

78. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

E. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

R. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

T. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

U. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

vote: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 466, 53, 110 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 1., 2. mód. 

ENF: 29., 62. bek. 
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Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE: 35., 78. bek. 

ENF: 71. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

50. bek. 

1. rész „mély aggodalmát fejezi ki a gyermekszegénység különösen súlyos problémájával 

kapcsolatban, amely az EU-ban 25 millió gyermeket sújt (az összes 18 év alatti 

európai polgár több mint 26,4 %-a), akik naponta szenvednek a megfelelő jövedelem 

és alapvető szolgáltatások hiányától; úgy véli, hogy az ifjúságpolitika hozzájárulhat 

a gyermek- és családpolitikához;” 

2. rész „felszólítja a Bizottságot, hogy különleges finanszírozási keretében dolgozzon ki 

gyermekgaranciát hosszú távú eszközként az egyenlő esélyek biztosítására az EU 

valamennyi gyermeke számára annak biztosítása érdekében, hogy minden 

szegénységben élő gyermek ingyenes egészségügyi ellátásban, ingyenes oktatásban, 

ingyenes gyermekgondozásban, tisztességes lakhatásban és a megfelelő 

táplálkozásban részesüljön;” 

 
T. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos oktatás és a 

szexuális nevelés;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 

ENF: 

R. preb. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
U. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a fiatal migránsok és menekültek” 

2. rész a fenti szövegrész 

 

PPE, ENF: 

E. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „például az etnikai kisebbségeket, a különleges igényű 

személyeket, a nőket,” és „az LMBTIQ-személyeket, a migránsokat és a 

menekülteket” 

2. rész „például az etnikai kisebbségeket, a különleges igényű személyeket, a nőket,” 

3. rész „az LMBTIQ-személyeket, a migránsokat és a menekülteket” 
 

 

11. A környezettudatos tervezésről szóló irányelv (2009/125/EK) végrehajtása 

Jelentés: Frédérique Ries (A8-0165/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

4. bek. 8 EFDD NSz - 45, 568, 14 

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

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

23.bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

24. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

30. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 370, 242, 6 

32. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

3 -  

35. bek. 1 ECR  +  

bek. eredeti szöveg kül. ↓  

A. preb. 2T EFDD NSz - 37, 568, 23 

C. preb. 3 EFDD rész.   

1/NSz - 33, 582, 14 

2/NSz - 70, 536, 14 

E. preb. 4T EFDD NSz - 41, 579, 7 

L. preb. után   ESz + 330, 246, 44 

szóbeli mód. 

M. preb. 5 EFDD NSz - 67, 527, 32 

O. preb. 6 EFDD NSz - 58, 550, 15 

R. preb. 7 EFDD NSz - 37, 558, 27 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 561, 45, 17 

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 20., 24. bek. 

PPE: 24., 35. bek. 

EFDD: 2., 3., 4., 5., 6., 7. és 8. módosítás 

ALDE: 20., 23., 32. bek. 

S&D: 30. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

3. mód. 

1. rész „mivel az irányelv hatályon kívül helyezése nagyobb mértékben hozzájárulhatna az 

energiahatékonyság javítására irányuló európai erőfeszítésekhez;” 
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2. rész „hangsúlyozza, hogy az energiát, különösen a fosszilis üzemanyagokat, 

kulcsfontosságú erőforrásnak kell tekinteni, melyek a munkahelyfejlesztést is 

előmozdíthatják;” 

 

ECR, PPE, S&D: 

32. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a) az elektronikai eszközök fejleszthetőségét 

szoftverfrissítések rendelkezésre állásával kell biztosítani,” és „c) az 

újrahasznosíthatóságot egykomponensű vagy egymással kompatibilis műanyag 

polimerek felhasználásával kell támogatni;” 

2. rész „a) az elektronikai eszközök fejleszthetőségét szoftverfrissítések rendelkezésre 

állásával kell biztosítani,” 

3. rész „c) az újrahasznosíthatóságot egykomponensű vagy egymással kompatibilis 

műanyag polimerek felhasználásával kell támogatni;” 
 

Egyéb 

Ashley Fox a következő szóbeli módosítást terjesztette elő: 

La. preab. (új) 

„mivel a színpadvilágításra vonatkozó, a 244/2009/EK1 és a 1194/2012/EU2 bizottsági rendeletek alóli 

kivétel megfelelő és hatékony módon figyelembe vette a színházak és az egész szórakoztatóipar 

speciális szükségleteit és körülményeit, és a kivételt továbbra is fenn kellene tartani;” 
 

  

                                                 
1 A Bizottság 244/2009/EK rendelete (2009. március 18.) a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a nem 

irányított fényű háztartási lámpákra vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról 

(HL L 76., 2009.3.24., 3. o.). 
2 A Bizottság 1194/2012/EU rendelete (2012. december 12.) a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az 

irányított fényű lámpák és a fénykibocsátó diódás lámpák, valamint a kapcsolódó eszközök környezettudatos tervezésére 

vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 342., 2012.12.14., 1. o.). 
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12. A határozott idejű szerződések bizonytalanságának és visszaélésszerű 

alkalmazásának kezelésével kapcsolatos petíciókra való reagálás 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0238/2018 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-0238/2018  

(PETI bizottság) 

1. bek. 4 GUE/NGL NSz - 65, 489, 59 

2. bek. után 5 GUE/NGL NSz + 501, 74, 35 

3. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 535, 70, 12 

2/NSz + 357, 226, 27 

3/NSz + 411, 193, 9 

4. bek. 6 GUE/NGL NSz - 293, 317, 5 

5. bek. 8 ENF NSz - 93, 488, 31 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 -  

2 +  

3 +  

7. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

9. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 574, 16, 22 

10. bek. 2 EFDD  -  

7 GUE/NGL NSz - 295, 308, 6 

bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 401, 178, 25 

2/NSz + 297, 255, 53 

11. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 526, 57, 27 

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

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

14. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 458, 76, 75 

17. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 543, 40, 23 

2/NSz + 280, 266, 56 

19. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 376, 188, 42 

20. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 329, 229, 39 

21. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 388, 185, 22 

2/NSz + 536, 27, 36 

3/NSz + 361, 209, 26 

22. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

23.bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

A. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 525, 64, 6 

2/NSz + 320, 247, 25 

3/NSz + 293, 255, 41 

4/NSz + 320, 243, 22 

B. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

C. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

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

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1 +  

2 +  

F. preb. 1 EFDD  +  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2 ↓  

G. preb. 3 GUE/NGL ESz + 292, 257, 12 

H. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 287, 225, 38 

J. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

K. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 483, 58, 20 

2/NSz - 218, 321, 17 

L. preb. bek. eredeti szöveg kül. -  

N. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 303, 219, 37 

O. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 502, 31, 15 

2/NSz + 332, 202, 12 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 312, 75, 155 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: zárószavazás 

EFDD: 14., 17., 21. mód., A., H. preb., zárószavazás 

GUE/NGL: 4., 5., 6., 7., 9., 10. bek., A., K. O. preb. 

Verts/ALE: 3., 11., 19., 20. mód., zárószavazás 

ENF: 8. módosítás 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: L. preb. 

PPE: 7., 10., 19., 20., 23. bek., H. preb. 

ALDE: 11., 12., 14., 17., 21. bek., H., K., N. preb. 
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Verts/ALE: J. preb. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

17. bek. 

1. rész „kiemeli, hogy a határozott idejű szerződés határozatlan idejű szerződésbe történő 

átalakítását olyan intézkedésnek kell tekinteni, amely hatékonyan megakadályozza 

és szankcionálja a határozott idejű szerződéssel való visszaélést mind a köz-, mind a 

magánszektorban,” 

2. rész „és azt minden tagállamnak világosan és következetesen bele kell foglalnia a 

munkajogra vonatkozó releváns jogi keretrendszerébe;” 

 
21. bek. 

1. rész „elítéli azt a tényt, hogy olyan munkavállalókat bocsátottak el, akikről az illetékes 

igazságügyi hatóságok megállapították, hogy az 1999/70/EK irányelvet sértő 

határozott idejű szerződéssel való visszaélés áldozatai voltak;” 

2. rész „határozottan úgy véli, hogy amennyiben egymást követő határozott idejű 

szerződésekkel való visszaélés történt, a munkavállalók védelmét szolgáló hatékony 

és egyenértékű garanciákat nyújtó intézkedést kell végrehajtani” 

3. rész „a visszaélés megfelelő szankcionálása és az uniós jogsértés következményeinek 

megszüntetése, valamint az érintett munkavállalók foglalkoztatási helyzetének 

védelme érdekében;” 

 
22. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a minimálbérek” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
C. preb. 

1. rész „mivel ki kell igazítani a szakpolitikai válaszlépéseket, hogy azok tükrözzék azt a 

tényt, hogy a bizonytalanság az összes személyes munkakapcsolatot érintő 

dinamikus szempont; mivel a bizonytalan foglalkoztatás elleni küzdelmet olyan 

integrált többszintű szakpolitikai csomag révén kell folytatni,” 

2. rész „amely az egyenlőség elvének tiszteletben tartását biztosító hatékony intézkedések 

mellett inkluzív és hatékony munkaügyi normák megvalósítására ösztönöz;” 

 

ALDE: 

B. preb. 

1. rész „mivel a bizonytalan munkakörülmények a munkavállalói jogok eredményes 

védelmének jelentős hiányosságaiból erednek a szabályozás különböző szintjein, 

többek között az elsődleges uniós és másodlagos uniós jogban és a tagállami 

jogszabályok szintjén; ” 

2. rész ”; mivel a különböző foglalkoztatási típusokra vonatkozó petíciókat a petíciók 

származási helye szerinti tagállam nemzeti jogszabályaival és a vonatkozó uniós 

joggal teljes összhangban kell megvizsgálni; mivel az EU szociális és munkaügyi 

politikája a szubszidiaritás elvén alapul;” 

 
O. preb. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 

GUE/NGL: 

10. bek. 
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1. rész „hangsúlyozza, hogy az ellenőrzéseket biztosítani kell, hogy az ideiglenes vagy 

rugalmas szerződéses megállapodások hatálya alá tartozó munkavállalók legalább 

ugyanolyan védelemben részesüljenek, mint az összes többi munkavállaló; 

megállapítja, hogy célzott erőfeszítést kell tenni annak érdekében, hogy meglévő 

ILO-eszközöket alkalmazzanak a bizonytalan foglalkoztatás elleni külön 

kampányban, és komoly figyelmet kell fordítani az olyan új, kötelező erejű eszközök 

és jogi intézkedések szükségességére, amelyek véget vetnek a bizonytalan 

foglalkoztatásnak;” 

2. rész „és a bizonytalan munkaszerződéseket kevésbé vonzóvá tennék a munkáltatók 

számára;” 

 

PPE, ALDE: 

3. bek. 

1. rész „felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy küzdjenek a bizonytalan 

foglalkoztatás, például a munkaidőt nem rögzítő szerződések ellen, új eszközöket 

kidolgozva és tartsák tiszteletben az Európai Bíróság jogértelmezését és nemzeti 

szinten hajtsák végre a nemzeti és európai jogszabályokat a mélteányos 

munkahelyek létrejötte érdekében, és jatsanak végre egy jogokon alapuló stratégit”, 

az alábbi szövegrész kivételével: „például a munkaidőt nem rögzítő szerződések” 

2. rész „például a munkaidőt nem rögzítő szerződések” 

3. rész „felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy működjenek együtt valamennyi 

szociális partnerrel – különösen a szakszervezetekkel – és az érintett érdekelt 

felekkel a minőségi, biztonságos és jól fizetett foglalkoztatás előmozdítása 

érdekében, többek között a munkaügyi felügyelőségek megerősítése érdekében;” 

 
A. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az elmúlt 15 évben”, „mivel a megvalósított megszorító 

politikák és a munkavállalói jogok megnyirbálása eredményeképpen” és „és ennek 

következtében nőtt a foglalkoztatás bizonytalansága és a munkaerőpiaci 

instabilitás;” 

2. rész „az elmúlt 15 évben”, 

3. rész „mivel a megvalósított megszorító politikák és a munkavállalói jogok megnyirbálása 

eredményeképpen”  

4. rész „és ennek következtében nőtt a foglalkoztatás bizonytalansága és a munkaerőpiaci 

instabilitás;” 

 
F. preb. 

1. rész „mivel több uniós tagállamban is azt tapasztalták, hogy az állami és a 

magánszektorban az évek során jelentős mértékben növekedett az atipikus és 

ideiglenes munkaszerződések száma” 

2. rész „egy olyan jogi keretben, ahol a hatékony és arányos jogorvoslati lehetőségek hiánya 

miatt nem előzhető meg és szankcionálható megfelelően az, hogy nagy számban 

jöjjenek létre egymást követő, határozott idejű szerződések; mivel mindez aláásta az 

európai foglalkoztatási jogszabályok integritását és az Európai Unió Bíróságának 

ítélkezési gyakorlatát;” 

 
N. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „beleértve a munkaidőt nem rögzítő szerződéseket” 

2. rész a fenti szövegrész 

 

PPE, ALDE, GUE/NGL: 

5. bek. 



P8_PV-PROV(2018)05-31(VOT)_HU.docx 23 PE 623.124 

1. rész „tudatában van az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásáról szóló bizottsági 

javaslatnak, és felszólít arra, hogy az ilyen hatóság számára biztosítsanak elegendő 

saját költségvetést, anélkül hogy egyéb fontos szervezetektől csoportosítanának át 

forrásokat;” 

2. rész „felhívja a Bizottságot, hogy fokozza erőfeszítéseit és szüntesse meg a 

tisztességtelen feltételeket a munkaszerződésekben valamennyi visszaélés és kiskapu 

kezelése révén; tudomásul veszi az átlátható és kiszámítható munkafeltételekről 

szóló irányelvre irányuló új javaslatot, amelynek célja, hogy új jogokat állapítson 

meg valamennyi munkavállaló számára, különösen az új és atipikus foglalkoztatási 

formákban dolgozó munkavállalók munkakörülményeinek javítása érdekében,” 

3. rész „miközben korlátozza a munkáltatók terheit és fenntartja a munkaerőpiaci 

alkalmazkodóképességet;” 

 

EFDD, Verts/ALE: 

E. preb. 

1. rész „mivel a nem önkéntesen vállalt ideiglenes munkaviszonyra, az ideiglenes 

foglalkoztatás nemek és életkor szerinti különbségeire, valamint a részmunkaidőben 

foglalkoztatott munkavállalók jelentős részének alulfoglalkoztatására vonatkozó 

Eurostat- és Eurofound-adatok a nem szokványos, atipikus foglalkoztatási formák 

fokozódó elterjedését mutatják;” 

2. rész „mivel a nemek és életkor szerint bontott munkanélküliségi adatok azt mutatják, 

hogy ezek a munkanélküliségi ráták 2009 óta a legalacsonyabb szinten állnak;” 

 

EFDD, GUE/NGL: 

K. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „való visszaélést” 

2. rész a fenti szövegrész 

 


