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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 médiaszabadság belaruszi helyzetének romlása, nevezetesen a Charter 97 ügy 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, 
B8-0455/2018, B8-0457/2018 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0451/2018 

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

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-0451/2018  ECR  ↓  

B8-0452/2018  ALDE  ↓  

B8-0453/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0454/2018  S&D  ↓  

B8-0455/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0457/2018  PPE  ↓  

 

 

 

2. Egyesült Arab Emírségek, különösen Ahmed Manszúr emberi jogi aktivista 

helyzete 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, 
B8-0467/2018, B8-0469/2018 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B8-0456/2018  

(S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD, Anna Maria Corazza Bildt, Amjad Bashir, Monica 

Macovei) 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 322, 220, 56 

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-0456/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0458/2018  ECR  ↓  

B8-0459/2018  S&D  ↓  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

B8-0462/2018  ALDE  ↓  

B8-0467/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0469/2018  PPE  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: zárószavazás [RC-B8-0456/2018] 
 

Egyéb: 

Frédérique Ries visszavonta aláírását a B8-0462/2018. sz. állásfoglalási indítványról és az RC-B8-

0456/2018. sz. közös állásfoglalási indítványról. 

Patricia Lalonde és Amjad Bashir visszavonta aláírását az RC-B8-0456/2018 sz. állásfoglalási 

indítványról. 
 

 

3. Ujgurok és kazahok tömeges önkényes fogva tartása Hszincsiang Ujgur Autonóm 

Területen 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, 
B8-0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0460/2018 

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

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-0460/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0461/2018  ECR  ↓  

B8-0463/2018  EFDD  ↓  

B8-0464/2018  S&D  ↓  

B8-0465/2018  ALDE  ↓  

B8-0466/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0468/2018  PPE  ↓  

 

 

 

4. Közbeszerzési stratégiai csomag 
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Jelentés: Carlos Coelho (A8-0229/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 534, 54, 15 

 

 

5. Az EU Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust) ***I 

Jelentés: Axel Voss (A8-0320/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

A Bizottság javaslatának elutasítására irányuló javaslat 

A Bizottság 

javaslatának 

elutasítására irányuló 

javaslat 

195 EFDD  -  

Ideiglenes megállapodás 

Ideiglenes 

megállapodás 

196 bizottság NSz + 515, 64, 26 

 

 

 

6. A biztosítási intézkedést és vagyonelkobzást elrendelő határozatok kölcsönös 

elismerése ***I 

Jelentés: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

A Bizottság javaslatának elutasítására irányuló javaslat 

A Bizottság 

javaslatának 

elutasítására irányuló 

javaslat 

146 EFDD  -  

Ideiglenes megállapodás 

Ideiglenes 

megállapodás 

145 bizottság NSz + 531, 51, 26 
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7. A nem személyes adatok szabad áramlása az Európai Unióban ***I 

Jelentés: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Ideiglenes megállapodás 

Ideiglenes 

megállapodás 

47 bizottság NSz + 520, 81, 6 

 

 

 

8. Az Unió által a transznacionális vállalatokra az emberi jogokat illetően vonatkozó, 

kötelező ENSZ-eszközhöz nyújtott hozzájárulás 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-0443/2018  

(DEVE bizottság) 

10. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 287, 249, 66 

14. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 284, 247, 71 

3/ESz + 283, 249, 71 

19. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 281, 258, 66 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) ESz + 301, 288, 17 

Állásfoglalási indítvány B8-0472/2018  

(ECR) 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  ↓  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-0473/2018  

(PPE) 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  ↓  

Közös állásfoglalási indítvány B8-0474/2018rev 

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

10. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2 ↓  

14. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

19. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2 ↓  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  ↓  

 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

B8-0443/2018 

10. bek. 

1. rész „hangsúlyozza a hatékony és egységes fellépés sürgető szükségességét valamennyi 

szinten – a nemzeti, európai és nemzetközi szintet is beleértve – az emberi jogok 

transznacionális vállalatok általi megsértésének hatékony kezelése, a jogorvoslathoz 

való hozzáférés biztosítása, az üzleti vállalkozások és a transznacionális vállalatok 

transznacionális tevékenységeiből adódó jogi problémák, a globális értékláncok 

egyre nagyobb összetettsége és a transznacionális vállalatok területen kívüli 

dimenziója, valamint az emberi jogok megsértésért viselt felelősség 

megállapításával kapcsolatos bizonytalanság kezelése érdekében;” 

2. rész „ismételten hangsúlyozza, hogy teljes körűen végre kell hajtani az államok területen 

kívüli kötelezettségeit a maastrichti elvek szerint és az Európa Tanács különböző 

eszközeire, különösen az emberi jogok európai egyezményére (EJEE) építve; tágabb 

vonatkozásban sürgeti az Uniót, hogy tegyen kezdeményezéseket a területen kívüli 

esetekben a jogorvoslathoz való hozzáférés fejlesztése érdekében, az Alapjogi 

Ügynökség (FRA) 2017-es ajánlásaiban foglaltaknak megfelelően;” 

 
14. bek. 
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1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az államok területen kívüli emberi jogi kötelezettségeinek 

elismerése” és „valamint a felügyeletre és végrehajtásra vonatkozó nemzetközi 

bírósági és nem bírósági mechanizmusok létrehozása” 

2. rész „az államok területen kívüli emberi jogi kötelezettségeinek elismerése” 

3. rész „valamint a felügyeletre és végrehajtásra vonatkozó nemzetközi bírósági és nem 

bírósági mechanizmusok létrehozása” 

 
19. bek. 

1. rész „ismételten felhívja az Uniót és a tagállamokat arra, hogy ténylegesen és 

konstruktívan vegyenek részt e tárgyalásokban és” és „a kormányközi folyamatban;” 

2. rész „az OEIGWG megbízásának teljesítésére irányuló” és „hangsúlyozza annak kiemelt 

fontosságát, hogy az EU konstruktívan hozzájáruljon egy kötelező szerződés 

megvalósításához az emberi jogok megsértésével kapcsolatos vállalati 

elszámoltathatóság és az ezzel összefüggő kihívások kezelése érdekében;” 

 

PPE: 

B8-0474/2018jav 

 
10. bek. 

1. rész „hangsúlyozza a hatékony és egységes fellépés sürgető szükségességét valamennyi 

szinten – a nemzeti, európai és nemzetközi szintet is beleértve – az emberi jogok 

transznacionális vállalatok általi megsértésének hatékony kezelése, a jogorvoslathoz 

való hozzáférés biztosítása, az üzleti vállalkozások és a transznacionális vállalatok 

transznacionális tevékenységeiből adódó jogi problémák, a globális értékláncok 

egyre nagyobb összetettsége és a transznacionális vállalatok területen kívüli 

dimenziója, valamint az emberi jogok megsértésért viselt felelősség 

megállapításával kapcsolatos bizonytalanság kezelése érdekében;” 

2. rész „ismételten hangsúlyozza, hogy teljes körűen végre kell hajtani az államok területen 

kívüli kötelezettségeit a maastrichti elvek szerint és az Európa Tanács különböző 

eszközeire, különösen az emberi jogok európai egyezményére (EJEE) építve; tágabb 

vonatkozásban sürgeti az Uniót, hogy tegyen kezdeményezéseket a területen kívüli 

esetekben a jogorvoslathoz való hozzáférés fejlesztése érdekében, az Alapjogi 

Ügynökség (FRA) 2017-es ajánlásaiban foglaltaknak megfelelően;” 

 
19. bek. 

1. rész „ismételten felhívja az Uniót és a tagállamokat arra, hogy ténylegesen és 

konstruktívan vegyenek részt e tárgyalásokban és” és „a kormányközi folyamatban;” 

2. rész „az OEIGWG megbízásának teljesítésére irányuló” és „hangsúlyozza annak kiemelt 

fontosságát, hogy az EU konstruktívan hozzájáruljon egy kötelező szerződés 

megvalósításához az emberi jogok megsértésével kapcsolatos vállalati 

elszámoltathatóság és az ezzel összefüggő kihívások kezelése érdekében;” 

 
14. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az államok területen kívüli emberi jogi kötelezettségeinek 

elismerése” és „valamint a felügyeletre és végrehajtásra vonatkozó nemzetközi 

bírósági és nem bírósági mechanizmusok létrehozása” 

2. rész „az államok területen kívüli emberi jogi kötelezettségeinek elismerése” 

3. rész „valamint a felügyeletre és végrehajtásra vonatkozó nemzetközi bírósági és nem 

bírósági mechanizmusok létrehozása” 
 

 

9. A jemeni helyzet 
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Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, 
B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0444/2018 

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

20. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 546, 41, 10 

2/NSz + 353, 217, 33 

23.bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

T. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-0444/2018  ECR  ↓  

B8-0445/2018  S&D  ↓  

B8-0446/2018  PPE  ↓  

B8-0447/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0448/2018  EFDD  ↓  

B8-0449/2018  ALDE  ↓  

B8-0450/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 20. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

23.bek. 

1. rész „fenntartja magának a jogot, hogy a tárgyaláson alapuló megoldás megtalálásáig újra 

megfontolja az ügyet; „javasolja, hogy Emberi Jogi Albizottsága kövesse nyomon a 

jemeni emberi jogi fejleményeket,” 
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2. rész „és készítsen jelentést az országban elkövetett emberi jogi és polgári jogi 

jogsértésekről;” 

 

PPE: 

20. bek. 

1. rész „felhívja a Tanácsot, hogy ténylegesen ösztönözze a nemzetközi humanitárius jog 

tiszteletben tartását, amint az a vonatkozó uniós iránymutatásokban szerepel; 

„megismétli, hogy valamennyi uniós tagállamnak szigorúan alkalmaznia kell a 

2008/944/KKBP közös álláspontban megállapított szabályokat; e tekintetben 

emlékeztet a jemeni helyzetre vonatkozó, 2016. február 25-i és 2017. november 30-i 

parlamenti állásfoglalásra;” 

2. rész „ezzel összefüggésben felhívja valamennyi uniós tagállamot, hogy tartózkodjon a 

fegyverek és mindennemű katonai felszerelés Szaúd-Arábiának, az Egyesült Arab 

Emírségeknek és a nemzetközi koalíció bármely tagjának, illetve a jemeni 

kormánynak és a konfliktus bármely egyéb résztvevőjének való értékesítésétől;” 

 

PPE, ECR: 

T. preb. 

1. rész „mivel az Egyesült Államok erői által Jemenben végrehajtott támadások nagyrészt 

halálos áldozatokat követelő dróntámadások;” 

2. rész „mivel az arra vonatkozó döntéseket, hogy bizonyos embereket felvesznek a 

drónműveletek célpontjainak listájára, gyakran bírósági végzés vagy határozat 

nélkül hozzák meg; mivel az egyes személyek célpontnak való kijelölése és ezt 

követő likvidálása bizonyos körülmények között bírósági eljárás nélküli kivégzésnek 

tekinthető;” 
 

 

10. A vámcsalások elleni küzdelem és az Unió saját forrásainak védelme 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0400/2018 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-0400/2018  

(CONT bizottság) 

1. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 473, 100, 28 

8. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 445, 131, 23 

9. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 433, 155, 14 

10. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 485, 74, 33 

12. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 448, 132, 16 

2/NSz + 380, 187, 19 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 410, 84, 77 
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Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 1., 8., 9., 10., 12. bek., zárószavazás 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 8., 12. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

12. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a vámhatósági feladatok nemzeti szintről uniós szintre 

történő áthelyezését annak” 

2. rész a fenti szövegrész 

 


