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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 szántóföldi ellenőrzések egyenértékűsége ***I 

Jelentés: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 543, 75, 45 

 

 

2. Közös hozzáadottértékadó-rendszer a kisvállalkozásokra vonatkozó különös 

szabályozás tekintetében * 

Jelentés: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 618, 40, 24 

 

 

3. Végrehajtási határozat a ciklopropil-fentanil és a metoxiacetil-fentanil új 

pszichoaktív anyagok ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről * 

Jelentés: Branislav Škripek (A8-0271/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 635, 11, 37 

 

 

4. Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele a Bulgáriának, 

Görögországnak, Litvániának és Lengyelországnak szóló segítségnyújtás céljából 

Jelentés: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018) (minősített többség és a leadott szavazatok 
háromötöde szükséges) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 652, 26, 4 

 

 

5. 4/2018. számú költségvetés-módosítási tervezet: Az Európai Unió Szolidaritási 

Alapjának a Bulgáriának, Görögországnak, Litvániának és Lengyelországnak 

szóló segítségnyújtás céljából történő igénybevétele 
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Jelentés: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 654, 26, 3 

 

 

6. Az uniós kohéziós politika hatása Észak-Írországban 

Jelentés: Derek Vaughan (A8-0240/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 565, 51, 65 

 

 

7. Görögországra vonatkozó egyedi intézkedések 

Jelentés: Pascal Arimont (A8-0244/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 591, 71, 19 

 

 

8. A sérülésből és betegségből felépülő munkavállalók minőségi foglalkoztatásba való 

visszailleszkedésének lehetőségei 

Jelentés: Jana Žitňanská (A8-0208/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 626, 31, 26 
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9. Az EU és a harmadik országok közötti kapcsolatok a pénzügyi szolgáltatások 

szabályozása és felügyelete terén 

Jelentés: Brian Hayes (A8-0263/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 564, 71, 49 

 

10. A növekedés és a kohézió előmozdítása az EU határrégióiban 

Jelentés: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 594, 58, 35 

 

11. Európai Szolidaritási Testület ***I 

Jelentés: Helga Trüpel (A8-0060/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

A Bizottság javaslatának elutasítására irányuló javaslat 

A Bizottság 

javaslatának 

elutasítására irányuló 

javaslat 

178 EFDD NSz - 112, 539, 34 

Ideiglenes megállapodás 

Ideiglenes 

megállapodás 

175 bizottság NSz + 519, 132, 32 

Közös nyilatkozat 176 bizottság  +  

A Bizottság 

nyilatkozata 

177 bizottság  +  

Jogalkotási aktus tervezete  

a szöveg egésze 175mr bizottság  ↓  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Az illetékes bizottság 

módosításai – 

tömbszavazás 

1-14 

16-59 

61 

63-72 

74-121 

123-

127 

129-

174 

bizottság  ↓  

2. cikk, 1. bek., 4. pont 60 bizottság  ↓  

180 EFDD NSz ↓  

175mr bizottság  ↓  

2. cikk, 1. bek., 6. pont 62 bizottság  ↓  

175mr bizottság  ↓  

181 EFDD NSz ↓  

3. cikk, 1. bek. 73 bizottság  ↓  

175mr bizottság  ↓  

182 EFDD  ↓  

13. cikk, 1. bek. 122 bizottság  ↓  

183 EFDD NSz ↓  

175mr bizottság  ↓  

14. cikk, 1. bek. 128 bizottság  ↓  

175mr bizottság  ↓  

184 EFDD  ↓  

8. preb. 175 mr bizottság  ↓  

15 bizottság  ↓  

179 EFDD  ↓  

szavazás: a Bizottság javaslata NSz ↓  
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Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 178., 180., 181. és 183. mód. 
 

 

12. A strukturálisreform-támogató program: pénzügyi keretösszeg és általános 

célkitűzés ***I 

Jelentés: Ruža Tomašić (A8-0227/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

A Bizottság javaslatának elutasítására irányuló javaslat 

A Bizottság 

javaslatának 

elutasítására irányuló 

javaslat 

22 = 

23 = 

24 = 

EFDD, 

ENF, 

GUE/NGL 

NSz - 123, 538, 30 

Ideiglenes megállapodás 

Ideiglenes 

megállapodás 

19 bizottság NSz + 489, 170, 32 

Közös nyilatkozat 21 bizottság  +  

A Bizottság 

nyilatkozata 

20 bizottság  +  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 22. mód. 

ENF: 23. mód. 
 

 

13. A Horizont 2020 keretprogramot kiegészítő Euratom program * 

Jelentés: Rebecca Harms (A8-0258/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Az illetékes bizottság 

módosításai – 

tömbszavazás 

1-4 

7-17 

19-34 

36 

bizottság  +  

Az illetékes bizottság 

módosításai – külön 

szavazás 

5 bizottság NSz + 584, 92, 15 

35T bizottság kül. -  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

3. cikk, 1. bek. 40 Verts/ALE NSz - 207, 476, 10 

18 bizottság NSz + 485, 192, 18 

3. cikk, 2. bek., e) pont 41T Verts/ALE  -  

3. cikk, 2. bek., f) pont 42T Verts/ALE  -  

4. cikk, 1. bek., 1. 

franciabekezdés, 

bevezető rész 

43 Verts/ALE  -  

4. cikk, 1. bek., 1. 

franciabekezdés, a) 

pont 

44T Verts/ALE NSz - 121, 536, 34 

I. melléklet, 4. bek. 45 Verts/ALE ESz - 126, 554, 12 

I. melléklet, 6. 

franciabekezdés, e) 

pont 

46T Verts/ALE NSz - 116, 551, 26 

I. melléklet, 6. 

franciabekezdés, f) 

pont 

47T Verts/ALE  -  

I. melléklet, 6. 

franciabekezdés, i) 

pont 

48T Verts/ALE NSz - 135, 536, 25 

I. melléklet – 9. 

franciabekezdés – e) 

pont – 3. 

franciabekezdés 

49T Verts/ALE NSz - 125, 537, 30 

1. preb. 37 Verts/ALE  -  

1. preb. után 38 Verts/ALE NSz - 300, 369, 22 

2. preb. 39 Verts/ALE NSz - 209, 465, 20 

4. preb. után 50 ECR NSz - 161, 506, 27 

10. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 529, 121, 40 

11. preb. 6 bizottság ESz + 536, 144, 14 

bek. eredeti szöveg NSz ↓  

szavazás: a Bizottság javaslata NSz + 530, 132, 34 
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Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 5., 18., 38., 39., 40., 44., 46., 48., 49., 50. mód. és a Bizottság javaslatának 10., 11. 

preambulumbekezdése 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 35. mód. 
 

 

14. Az Unión belüli, munkahelyen, nyilvános térben és a politikai életben elkövetett 

megfélemlítés és szexuális zaklatás megelőzését és az ellenük való küzdelmet 

szolgáló intézkedések 

Jelentés: Pina Picierno (A8-0265/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 357, 319, 14 

9. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 350, 279, 62 

13. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz - 293, 382, 16 

25. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 357, 320, 15 

29. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 348, 321, 25 

31. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 334, 317, 40 

37. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2/ESz - 304, 373, 18 

43. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 392, 243, 56 

45. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 366, 295, 33 

46. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 364, 297, 33 

51. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

52. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

53. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

A. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

Y. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

AC. preb. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 422, 222, 46 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 528, 48, 115 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 
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több mint 76 

képviselő 

13. bek. (2. rész), 25. bek. (2. rész), 31. bek. (2. rész), 43., 45. bek. (2. rész), 46. (2. 

rész)  
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

több mint 76 

képviselő 

AC. preb., 9., 43. bek. 

 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

több mint 76 képviselő 

A. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és a patriarchális hagyományokhoz” és „köthető” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
Y. preb. 

1. rész „mivel nem minden nemzeti és regionális parlamentnek, és nem minden helyi 

képviselőtestületnek vannak külön szervezeti struktúrái és belső szabályai a 

zaklatással kapcsolatos panaszok biztonságos és bizalmas befogadására és 

kezelésére szolgáló megfelelő csatornák létrehozásához;” 

2. rész „mivel a szexuális és pszichológiai zaklatásról szóló képzést kötelezővé kellene 

tenni minden parlamenti képviselő és alkalmazott számára, beleértve az Európai 

Parlamentet is;” 

 
2. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „patriarchális hatalmi szerkezetekhez kapcsolódik” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
13. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
25. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „jogi” és „valamennyi szinten” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
29. bek. 

1. rész „felhívja a tagállamokat, hogy vezessenek be intézkedéseket a munkahelyi erőszak 

és zaklatás megelőzésére és az ellenük való küzdelemre olyan szakpolitikák révén, 

amelyek megelőző intézkedéseket, hatékony, átlátható és bizalmas eljárásokat 

hoznak létre a panaszok kezelésére, az elkövetők szigorú és visszatartó erejű 

szankcionálására, valamint átfogó tájékoztatást és képzéseket nyújtanak annak 

biztosítására, hogy a munkavállalók megértsék a szabályokat és eljárásokat, és 

támogatják a vállalkozásokat az említett intézkedések végrehajtására vonatkozó 

cselekvési tervek kidolgozásában;” 

2. rész „hangsúlyozza, hogy ezeket az intézkedéseket nem a meglévő struktúrákba kell 

beilleszteni, ha ezeknek a struktúráknak már eleve részét képezik a nemi 

megkülönböztetésre visszavezethető akadályok;” 

 
31. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „kötelező” és „hangsúlyozza, hogy egy hatékony képzésnek 

interaktívnak és folyamatosnak kell lennie, az adott munkahely igényeihez kell 

igazodnia, és külső szakértőnek kell tartania;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
37. bek. 
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1. rész „kéri, hogy mihamarabb fogadják el az írásbeli tájékoztatási kötelezettségről szóló 

irányelv (91/533/EGK tanácsi irányelv) felülvizsgálatát;” 

2. rész „fenntartja a tisztességes munkakörülményekről szóló irányelvre irányuló felhívását, 

amely irányelvnek ki kellene terjednie a munkahelyi szexuális zaklatás és 

megfélemlítés elleni küzdelmet szolgáló intézkedésekre;” 

 
45. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
46. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
51. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és a patriarchális hatalmi viszonyok” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
52. bek. 

1. rész „kiemeli, hogy a nemek közötti egyenlőségről szóló oktatás minden szinten alapvető 

eszköz a nem megfelelő magatartás e formáinak elkerülésére és megszüntetésére, a 

beállítódás megváltoztatására és a szexizmussal és szexuális zaklatással kapcsolatos 

kulturális tolerancia csökkentésére;” 

2. rész „hangsúlyozza, hogy a témával kapcsolatban oktatási programok és iskolai viták 

bevezetésére van szükség;” „megjegyzi, hogy az érdekelt nem kormányzati 

szervezetekkel és egyenlőségi testületekkel együttműködésben az említett 

programoknak és vitáknak – amennyiben szükséges és megfelelő – tartalmazniuk 

kell a szexuális zaklatás megelőzéséről és az ellene teendő intézkedésekről szóló 

tájékoztatást és beszélgetést az áldozatok jogaival kapcsolatos figyelemfelkeltés, 

valamint annak érdekében, hogy emlékeztessenek a nők tárgyiasításával kapcsolatos 

vonatkozásokra;” 

 
53. bek. 

1. rész „felhívja a tagállamokat, hogy ösztönözzék a tájékoztató kampányokat a 

középiskolákban, és hogy az iskolai és egyetemi tantervekbe vegyék fel az internetes 

megfélemlítés problémáját;” 

2. rész „sürgeti, hogy a megfélemlítés és a szexuális zaklatás elleni küzdelem érdekében 

különösen a sikeres „Delete Cyberbullying” című kampány és a „Biztonságosabb 

internet” kezdeményezés folytatódjon, hogy a fiatalok, Európa jövőbeli polgárai 

megértsék a nemek közötti egyenlőség és a nők tisztelete felé történő elmozdulás 

szükségességét;” 
 

 

15. A nyelvek közötti egyenlőség a digitális korban 

Jelentés: Jill Evans (A8-0228/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

NSz + 592, 45, 44 
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16. A fejlődő országok természeti erőforrásaival való átlátható és elszámoltatható 

gazdálkodásról: az erdők kérdése 

Jelentés: Heidi Hautala (A8-0249/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

11. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 367, 317, 9 

18. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 380, 237, 73 

42. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

44. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

54. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 379, 306, 10 

2/NSz + 584, 103, 5 

56. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 376, 314, 7 

3 +  

58. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

64. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 389, 301, 3 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

66. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

76. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

77. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 382, 302, 7 

80. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 312, 334, 46 

88. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 377, 306, 13 

91. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 647, 33, 9 

2/NSz + 368, 298, 22 

3/NSz + 366, 307, 19 

92. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 650, 36, 9 

2/NSz + 361, 295, 32 

95. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 372, 309, 11 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 354, 53, 266 
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Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 54., 56. bek. (2. rész), 91., 92. bek 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

több mint 76 

képviselő 

18., 44. bek. 

 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

több mint 76 képviselő 

11. bek. 

1. rész „megjegyzi, hogy a légi közlekedési ágazat nagymértékben támaszkodik a 

kibocsátás kompenzálására, azon belül az erdőkre; hangsúlyozza azonban, hogy az 

erdőkompenzációkat komoly kritikák érik, mivel nehezen mérhetők és lehetetlen 

garantálni őket;” 

2. rész „úgy véli, hogy a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnek (ICAO) ki kell zárnia 

az erdőkompenzációt a nemzetközi légi közlekedés kibocsátáskompenzációs és -

csökkentési rendszer (CORSIA) mechanizmusából;” 

 
42. bek. 

1. rész „felszólítja a Bizottságot, hogy tegye a FAO földművelés irányítására vonatkozó 

önkéntes iránymutatásait (VGGT) a külső beruházási terv kötelező részévé;” 

2. rész „hangsúlyozza, hogy a VGGT-nek való megfelelés hatékony és független ellenőrzést 

és végrehajtást követel meg, beleértve a megfelelő vitarendezést és panaszkezelési 

mechanizmusokat; rámutat arra, hogy a birtokjogi viszonyokkal kapcsolatos 

normákat be kell építeni a projektek megtervezésébe, a nyomon követésbe és az éves 

jelentéstételbe,” 

3. rész „és kötelező érvényűnek kell tekinteni az EU valamennyi hivatalos fejlesztési 

támogatás (ODA) által finanszírozott külső fellépése esetében;” 

 
54. bek. 

1. rész „felszólítja az Uniót, hogy vezessen be kötelező előírásokat a pénzügyi ágazat 

számára, hogy alapos előzetes vizsgálatot végezzenek, amikor felmérik a pénzügyi 

és nem pénzügyi jellegű környezeti, társadalmi és irányítási kockázatokat;” 

2. rész „felhívja a figyelmet az átvilágítási folyamat nyilvános közzétételére legalább a 

befektetők éves adatszolgáltatásán keresztül;” 

 
56. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „kötelező” és „a kellő gondosság elvének megfelelő 

kötelezettségeket kell meghatároznia az erdőket veszélyeztető termékekhez 

kapcsolódó ellátási láncokban jelen lévő upstream és downstream gazdasági 

szereplőkre vonatkozóan egyaránt;” 

2. rész „kötelező” 

3. rész „a kellő gondosság elvének megfelelő kötelezettségeket kell meghatároznia az 

erdőket veszélyeztető termékekhez kapcsolódó ellátási láncokban jelen lévő 

upstream és downstream gazdasági szereplőkre vonatkozóan egyaránt;” 

 
58. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „hogy hasonló kötelező szabályozási keretet mozdítson elő 

nemzetközi szinten, és” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
64. bek. 
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1. rész „a pálmaolajat illetően elismeri a már létező tanúsítási rendszerek pozitív 

hozzájárulását, ugyanakkor sajnálattal állapítja meg, hogy a pálmaolaj fenntartható 

előállításáról szóló kerekasztal (RSPO), az indonéz fenntartható pálmaolaj (ISPO) és 

a malajziai fenntartható pálmaolaj (MSPO), valamint a többi fontosabb elismert 

tanúsítási rendszer ténylegesen nem tiltja meg tagjai számára, hogy az esőerdőket 

vagy a tőzeglápokat pálmaültetvényekké alakítsák át; ezért úgy véli, hogy ezek a 

fontosabb tanúsítási rendszerek az ültetvények telepítése és működtetése során nem 

tudják ténylegesen korlátozni az üvegházhatású gázok kibocsátását, és ennek 

következtében nem tudják megelőzni az erdőkben és tőzeglápokon keletkező 

hatalmas tüzeket; felszólítja a Bizottságot, hogy gondoskodjon az említett tanúsítási 

rendszerek független ellenőrzésének és nyomon követésének elvégzéséről, 

garantálva, hogy az EU piacán értékesített pálmaolaj megfelel valamennyi szükséges 

normának és fenntartható;” 

2. rész „megállapítja, hogy a pálmaolaj-ágazatban nem lehet csupán önkéntes 

intézkedésekkel és politikákkal kezelni a fenntarthatóság kérdését, hanem a 

pálmaolaj-termelő vállalatok esetében kötelező erejű szabályokra és kötelező 

tanúsítási rendszerekre is szükség van;” 

 
66. bek. 

1. rész „sürgeti az Európai Bizottságot és az összes olyan uniós tagállamot, amely ilyen 

lépéseket még nem tett, hogy többek között „Az erdőirtás felszámolása az európai 

országokkal kapcsolatban álló mezőgazdasági termékláncokban” című amszterdami 

nyilatkozat aláírása és végrehajtása révén törekedjenek az egész EU-ra kiterjedő, 

arra irányuló kötelezettségvállalás kialakítására, hogy 2020-ra csak tanúsított 

fenntartható pálmaolajat használjanak,” 

2. rész „valamint törekedjenek arra, hogy többek között a pálmaolaj teljes mértékben 

fenntartható ellátási láncának 2020-ig történő megvalósítását támogató amszterdami 

nyilatkozat aláírása és végrehajtása révén ágazati kötelezettségvállalást alakítsanak 

ki;” 

 
76. bek. 

1. rész „felszólítja az EU-t, hogy támogassa az erdőkben gazdag fejlődő országok arra 

irányuló kezdeményezéseit, hogy ellensúlyozzák a mezőgazdasági gyakorlatok és 

bányászati tevékenységek akadálytalan térhódítását, ami kedvezőtlen hatást 

gyakorolt az erdőgazdálkodásra és az őslakos népek megélhetésére és kulturális 

integritására, valamint káros következményekkel járt a” és „szociális stabilitásra” és 

„nézve”; 

2. rész „mezőgazdasági termelők” és „élelmiszer-önrendelkezésére” 

 
77. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a klímafinanszírozásból és a fejlesztésfinanszírozásból 

származó állami finanszírozást ne használják fel a mezőgazdaság bővítésének, az 

ipari léptékű fakitermelésnek, a bányászatnak, az erőforrások kitermelésének vagy 

az érintetlen erdőkben történő infrastruktúra fejlesztésének támogatására” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
80. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy az illegális nemzetközi kereskedelem elleni küzdelemhez 

összehangolt és inkluzív fellépésekre van szükség az erdőpusztulás, az erdőirtás, az 

illegális fakitermelés, a csalás elleni küzdelem, a mészárlások, valamint az erdészeti 

termékek és a vadon élő fajok iránti kereslet megállítása érdekében;” 

2. rész „felszólít nemzetközi rendőrség felállítására a védett területek biztonságának 

biztosítása érdekében;” 
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88. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
91. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „kötelező erejű és végrehajtható” és „szankcióalapú 

mechanizmus és” 

2. rész „kötelező erejű és végrehajtható” 

3. rész „szankcióalapú mechanizmus és” 

 
92. bek. 

1. rész „felszólítja a Bizottságot, hogy minden uniós kereskedelmi és beruházási 

megállapodásba foglaljon bele ambiciózus erdőspecifikus rendelkezéseket;” 

2. rész „hangsúlyozza, hogy ezeknek a rendelkezéseknek kötelező erejűeknek kell lenniük 

és hatékony ellenőrzési és szankciós mechanizmusok révén kell betartatni azokat, 

lehetővé téve az Unión belüli és azon kívüli magánszemélyeknek és közösségeknek, 

hogy kártérítést követeljenek;” 

 
95. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „beleértve a lehetőséget egy panaszkezelési mechanizmus 

kialakítására annak biztosítása érdekében, hogy az érdekelt felek által benyújtott 

panaszokat kellőképpen figyelembe vegyék;” 

2. rész a fenti szövegrész 
 

 


