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1. A hobbihorgászat jelenlegi helyzete az Európai Unióban 

Jelentés: Norica Nicolai (A8-0191/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 601, 43, 27 

 

 

Egyéb: 

Az L preambulumbekezdés helyesen: 

„L. mivel egy, az Európai Parlament megbízásából készült friss tanulmány szerint a horgászat és a 

rekreációs halászat hatása halállományonként eltérő lehet, a makréla a teljes fogás 2%-át és a sávos 

tőkehal a 43%-át adja;” 

Az X preambulumbekezdés helyesen: 

„X. mivel egyes esetekben a horgászat és rekreációs halászat fogásai az állomány teljes halászati 

mortalitásának jelentős részét teszik ki, és ezért e fogásokat figyelembe kell venni a halászati 

lehetőségek meghatározásakor; mivel egy, a Parlament által megrendelt közelmúltbeli tanulmány 

szerint a tengeri horgászat és rekreációs halászat összes fogásban képviselt becsült százalékos aránya a 

célzott fajtól függően jelentős eltéréseket mutat: a makréla esetében becsült 2%-tól a sávos tőkehal 

esetében becsült 43%-ig terjed;” 

 

2. Elszámolási kötelezettség, jelentéstételi kötelezettségek és tőzsdén kívüli 

származtatott ügyletekre vonatkozó kockázatcsökkentési technikák, valamint 

kereskedési adattárak ***I 

Jelentés: Werner Langen (A8-0181/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

a szöveg egésze 1 bizottság  +  

szavazás: a Bizottság javaslata NSz + 537, 88, 52 

 

 

 

3. A polgári repülés területén alkalmazandó közös szabályok és az Európai Unió 

Repülésbiztonsági Ügynöksége ***I 

Jelentés: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Ideiglenes megállapodás 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Ideiglenes 

megállapodás 

382 bizottság NSz + 558, 71, 48 
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4. Az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátása és üzemanyag-fogyasztása ***I 

Jelentés: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Ideiglenes megállapodás 

Ideiglenes 

megállapodás 

47 bizottság NSz + 612, 56, 11 

A Bizottság 

nyilatkozatai 

48 bizottság  +  

 

 

5. Az oktatás unióbeli korszerűsítése 

Jelentés: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

32. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

79. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

97. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

136. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 473, 158, 37 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 532, 75, 71 
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Külön szavazásra irányuló kérelmek 

több mint 76 

képviselő: 

136. bek. 

 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

több mint 76 képviselő: 

32. bek. 

1. rész „megerősíti, hogy az oktatási rendszereknek minden szinten szem előtt kell tartaniuk 

a nemek közötti egyenlőség szempontjait, amelyek figyelembe veszik a 

diszkrimináció sokféle formájától szenvedők igényeit;” 

2. rész „– köztük a fogyatékossággal élők, az LMBTI identitású személyek és a 

marginalizált közösségekből származók –” 

 
79. bek. 

1. rész „felszólít a tagállamok közötti szorosabb együttműködésre az oktatás korszerűsítése 

terén;” 

2. rész „sürgeti a tagállamokat, hogy kezdjék el a szociális jogok európai pillére 

alapelveinek végrehajtását, amelyek az oktatás, a képzés és az egész életen át tartó 

tanulás révén csökkentik az Európa-szerte meglévő egyenlőtlenségeket;” 

 
97. bek. 

1. rész „felhívja a tagállamokat, hogy küzdjenek a nemi sztereotípiák ellen az oktatásban, 

hogy biztosítható legyen, hogy a nők ugyanolyan lehetőségekkel és döntési 

szabadsággal rendelkeznek az általuk választott hivatást illetően; ezzel 

összefüggésben aggódik az egyes tagállamok tananyagaiban továbbra is meglévő 

sztereotípiák és a tanárok lányokkal és fiúkkal szembeni eltérő magatartásbeli 

elvárásai miatt; rámutat arra, hogy be kell építeni a nemek közötti egyenlőség elvét 

mind a tanárképzésbe, mind a továbbképzésbe, valamint a tanítási gyakorlatokba, 

hogy elháruljon minden olyan akadály, amely megakadályozza a diákokat abban, 

hogy nemüktől függetlenül teljes mértékben kibontakoztathassák képességeiket;” 

2. rész „felszólítja a tagállamokat, hogy – a nemek közötti egyenlőségnek a regionális 

oktatási rendszerek tantervébe és tananyagaiba történő beillesztése során – 

fordítsanak különös figyelmet a legkülső régiókra, szem előtt tartva a nők elleni 

erőszak ott regisztrált magas arányát; hangsúlyozza, hogy az oktatási rendszereknek 

minden szinten tartalmazniuk kell a nemi dimenziót, és figyelembe kell venniük 

azok szükségleteit, akiket hátrányosan megkülönböztetnek;” 
 

 

6. Egy fenntartható és versenyképes európai akvakultúra-ágazat felé 

Jelentés: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

NSz + 605, 38, 30 

 


