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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
több mint 38 képviselő alacsony érvényességi küszöbérték (legalább 38 képviselő)
több mint 76 képviselő közepes érvényességi küszöbérték (legalább 76 képviselő)
több mint 151 képviselő magas érvényességi küszöbérték (legalább 151 képviselő)
TITK. titkos szavazás



P8_PV(2019)03-13(VOT)_HU.docx 2 PE 636.465

1. Az Unióból Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságába kivitt egyes 
kettős felhasználású termékekre vonatkozó uniós általános exportengedély ***I

Jelentés: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

egyetlen szavazás NSz + 645, 2, 7

2. Az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésére tekintettel a PEACE IV 
(Írország–Egyesült Királyság) és az Egyesült Királyság–Írország (Írország–Észak-
Írország–Skócia) területi együttműködési programok folyamatossága ***I

Jelentés: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

egyetlen szavazás NSz + 624, 13, 24

3. Az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésére tekintettel az Erasmus+ 
program keretében folyamatban lévő tanulási célú mobilitási tevékenységek 
folytatása ***I

Jelentés: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

egyetlen szavazás NSz + 651, 9, 10

4. Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben a légi közlekedés 
biztonsága ***I

Jelentés: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

egyetlen szavazás NSz + 658, 8, 4
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5. Partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodás az EU és Afganisztán 
között ***

Ajánlás: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

szavazás: Egyetértési 
eljárás

NSz + 513, 85, 67

6. Partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodás az EU és Afganisztán 
között (állásfoglalás)

Jelentés: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

17. bek. 1 GUE/NGL -

19. bek. 2 GUE/NGL -

48. bek. bek. eredeti szöveg kül. + 361, 286, 25

73. bek. 3 GUE/NGL -

74. bek. 4 GUE/NGL -

76. bek. 5 GUE/NGL -

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 565, 53, 55

Külön szavazásra irányuló kérelmek
ECR: 48. bek.

7. Norvégiának, Izlandnak, Svájcnak és Liechtensteinnek a szabadságon, a 
biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek 
üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökségben való részvétele ***

Ajánlás: Monica Macovei (A8-0081/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

szavazás: Egyetértési 
eljárás

NSz + 602, 15, 56
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8. Az EU különleges képviselőinek hatásköre és megbízatása

Jelentés: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

egyetértés szavazás nélkül (az eljárási szabályzat 113. cikkének (6) bekezdése)

9. A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei ***I

Jelentés: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Ideiglenes megállapodás

Ideiglenes 
megállapodás

363 bizottság NSz + 613, 23, 36

10. Vízuminformációs Rendszer ***I

Jelentés: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Az illetékes bizottság 
módosításai – 
tömbszavazás

1-234
242-
251

bizottság ESz + 540, 123, 10

1. cikk, 1 .albek., 1. 
pont

767/2008/EK rendelet
1. cikk, 2. bek.

252T Verts/ALE
GUE/NGL

NSz - 234, 411, 31

rész.

1/NSz - 289, 381, 6

1. cikk, 1 .albek., 2. 
pont, c) pont

810/2009/EK rendelet
13. cikk, 7. bek., a) 

pont

253 Verts/ALE
GUE/NGL

2/NSz + 452, 214, 7
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

254T Verts/ALE
GUE/NGL

NSz - 274, 396, 63. cikk, 1 .bek., 4. pont
810/2009/EK rendelet

21a. cikk
235-
241

bizottság +

szavazás: a Bizottság javaslata NSz + 522, 122, 31

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE: 252., 253., 254. mód.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE:
253. mód.
1. rész „a) a 12 év alatti gyermekek”
2. rész „és a 70 év feletti személyek”

11. Menekültügyi és Migrációs Alap ***I

Jelentés: Miriam Dalli (A8-0106/2019)
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek



P8_PV(2019)03-13(VOT)_HU.docx 7 PE 636.465

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Az illetékes bizottság 
módosításai – 
tömbszavazás

2-6
9-11
13-16
20-23

25
27
29
33

35-36
38-39

41
43-45
47-48
50-51
53-56

58
61-64

67
74-75

78
81
83

86-91
94-96
98-102
105-
118
120-
122
124-
132
134-
137
139
141-
142
144-
167
170-
175
178
180-
182
187-
194
196-
203
205
207
211-
215

bizottság +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

217-
218
220-
223
225-
227
229-
231
233-
249

1 bizottság NSz + 538, 122, 14

rész.

1/NSz + 568, 94, 9

2/NSz + 571, 83, 7

3/NSz + 506, 136, 12

7 bizottság

4/NSz + 499, 159, 19

8 bizottság NSz + 559, 110, 8

rész.

1 +

12 bizottság

2/NSz + 493, 159, 20

17 bizottság NSz + 350, 292, 29

18 bizottság kül. +

19 bizottság kül/ESz + 339, 336, 5

rész.

1 +

24 bizottság

2/ESz - 334, 342, 5

26 bizottság kül. +

rész.

1 +

Az illetékes bizottság 
módosításai – külön 

szavazás

28 bizottság

2 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1/NSz + 571, 83, 22

30 bizottság

2 +

32 bizottság kül/ESz + 354, 318, 6

34 bizottság NSz + 337, 325, 13

37 bizottság kül/ESz + 337, 319, 19

rész.

1 +

2/ESz + 349, 321, 6

40 bizottság

3 +

rész.

1 +

2/ESz + 339, 327, 15

46 bizottság

3 +

49 bizottság kül/ESz + 338, 336, 4

52 bizottság kül/ESz + 377, 232, 68

rész.

1 +

2/ESz + 351, 327, 2

57 bizottság

3/ESz + 370, 308, 1

rész.

1 +

60 bizottság

2 +

66 bizottság kül. +

rész.68 bizottság

1 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2 +

rész.

1/NSz + 629, 35, 18

73 bizottság

2/NSz + 495, 154, 20

79 bizottság kül. +

rész.

1 +

80 bizottság

2 +

82 bizottság kül. +

84 bizottság kül/ESz + 360, 306, 12

85 bizottság kül. +

rész.

1 +

92 bizottság

2 +

97 bizottság kül. +

rész.

1 +

104 bizottság

2/ESz + 356, 254, 66

rész.

1 +

119 bizottság

2 +

rész.

1 +

138 bizottság

2/ESz + 357, 321, 2

rész.140 bizottság

1 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2 +

168 bizottság kül. +

169 bizottság kül. +

176 bizottság kül. +

177 bizottság kül. +

179 bizottság kül. +

rész.

1 +

184 bizottság

2 +

186 bizottság kül/ESz + 422, 253, 6

195 bizottság kül. +

209 bizottság kül. +

210 bizottság kül. +

rész.

1 +

216 bizottság

2 +

224 bizottság kül/ESz + 355, 311, 16

232 bizottság kül. +

261T ENF -2. cikk, 1. albek., e) 
pont

65 bizottság +

69 bizottság +3. cikk, 2. bek., b) pont

262 ENF ↓

70-71 bizottság +3. cikk, 2. bek., c) pont

263 ENF ↓

72 bizottság +3. cikk, 2. bek., c) pont 
után

264 ENF ↓
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

76 bizottság ESz + 347, 325, 44. cikk, 2. bek. után

252 PPE ↓

77 bizottság ESz + 370, 302, 54. cikk, 2. bek. után

253 PPE ↓

rész.

1 +

93 bizottság

2 +

9. cikk, 2. bek.

254 PPE ↓

rész.

1 +

103 bizottság

2 +

13. cikk, 1. bek.

255 PPE ↓

14. cikk, 2. bek. után 256 PPE ESz - 230, 427, 19

123 bizottság ESz + 347, 316, 1618. cikk, 2. bek.

257 PPE ↓

265T ENF -22. cikk

133 bizottság +

266T ENF -

rész.

1 +

26. cikk, 2. bek.

143 bizottság

2 +

183 bizottság +II. melléklet, 3. pont, 
d) pont

258 PPE ↓

259 PPE ESz - 228, 428, 22III. melléklet, cím

185 bizottság +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

III. melléklet, 1. pont, 
f) pont

267 ENF -

268T ENF -III. melléklet, 2. pont, 
i) pont

204 bizottság +

269T ENF -III. melléklet, 3. pont, 
b) pont

206 bizottság +

270T ENF NSz - 109, 549, 23III. melléklet, 3. pont, 
e) pont

208 bizottság +

271T ENF -III. melléklet, 4. pont, 
b) pont

219 bizottság ESz + 349, 324, 6

III. melléklet, 4. pont, 
h) pont

272 ENF -

273 ENF -IV. melléklet, 1. fr. 
bek.

228 bizottság +

31 bizottság ESz + 348, 320, 724. preb.

250 PPE ↓

42 bizottság ESz - 323, 349, 332. preb.

251 PPE -

260T ENF -55. preb.

59 bizottság ESz + 356, 254, 66

szavazás: a Bizottság javaslata NSz + 374, 260, 47

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ECR: 1., 7., 8., 17., 34., 73. mód.
ENF: 7. mód. (4. rész), 270. mód.

Külön szavazásra irányuló kérelmek
ECR: 1., 7. mód. (4. rész), 8., 17., 26., 34., 73. mód.
PPE: 17., 32., 37., 49., 52., 59., 76., 77., 84., 186., 224. mód.
ENF: 17., 18., 19., 24., 34., 37., 66., 76., 77., 79., 82., 85., 93., 97., 103., 168., 169., 176., 

177., 179., 195., 209., 210., 232. mód.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
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ECR:
12. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „valamint az Unióba vezető biztonságos és jogszerű 

útvonalak létrehozását” és „A belső uniós politika eszközeként és az egyetlen uniós 
szintű menekültügyi és migrációs finanszírozási eszközként az alapnak elsősorban 
az Unión belüli menekültüggyel és migrációval kapcsolatos fellépéseket kell 
támogatnia. Meghatározott határokon belül és megfelelő garanciák függvényében 
azonban”

2. rész a fenti szövegrész

24. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „valamint a civil társadalmi szervezetek – köztük a 

menekültek és migránsok egyesületei”
2. rész a fenti szövegrész

28. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és a hosszú távú reintegrációs támogatás”
2. rész a fenti szövegrész

30. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „Különös figyelmet kell fordítani a kiszolgáltatott 

csoportokra. A kiutasítási határozatokat a származási országokban fennálló helyzet, 
többek között a helyi szintű abszorpciós kapacitás átfogó és körültekintő értékelése 
alapján kell meghozni. A származási országokat, és különösen a kiszolgáltatott 
személyeket támogató különleges intézkedések és fellépések hozzájárulnak a 
visszatérések fenntarthatóságához, biztonságához és hatékonyságához. Az ilyen 
intézkedéseket a helyi hatóságok, a civil társadalom és a diaszpórák aktív 
részvételével kell végrehajtani.”

2. rész a fenti szövegrész

60. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „valamint civil társadalmi szervezetekkel, beleértve a 

migráns és a menekültügyi szervezeteket,”
2. rész a fenti szövegrész

PPE:
40. mód.
1. rész „Ezen alap keretében prioritásként kell kezelni az Unió területén végrehajtott 

intézkedések finanszírozását. Az alap finanszírozhat harmadik országbeli vagy azzal 
összefüggő intézkedéseket,”

2. rész „amelyeknek pénzügyi értelemben korlátozottnak kell lenniük, ugyanakkor”
3. rész „megfelelőnek az alap e rendelet 3. cikkében meghatározott célkitűzéseinek 

eléréséhez, valamint megfelelő biztosítékokhoz kell kötni azokat. Az ilyen 
intézkedéseket az egyéb – földrajzi és tematikus – uniós külső segítségnyújtási 
eszközök által támogatott, Unión kívüli intézkedésekkel összhangban kell meghozni. 
Az ilyen intézkedések végrehajtása során mindenekelőtt teljes összhangra és 
komplementaritásra kell törekedni az Unió külső tevékenységeinek alapelveivel és 
általános célkitűzéseivel, valamint a szóban forgó országgal vagy régióval 
kapcsolatos külpolitikával. A fejlesztési politikáról kialakított európai konszenzus 
35. pontjában foglaltaknak megfelelően tiszteletben kell tartani a politikák fejlesztési 
célú koherenciájának elvét. A sürgősségi segély végrehajtása során biztosítani kell a 
humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos európai konszenzusban megállapított 
humanitárius elvekkel való összhangot.”
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46. mód.
1. rész „Az alap szakpolitikai célkitűzésének megvalósításához való hozzájárulás érdekében 

a tagállamoknak és a Bizottságnak biztosítaniuk kell, hogy a tagállamok programjai 
olyan intézkedéseket tartalmazzanak, amelyek hozzájárulnak e rendelet egyedi 
célkitűzéseinek megvalósításához. Biztosítaniuk kell továbbá, hogy a konkrét 
célkitűzésekhez rendelt források elosztása a lehető legjobb módon és a legfrissebb 
igények alapján történjen,”

2. rész „hogy a programok tartalmazzák az e célkitűzésekhez kapcsolódó kiadások 
minimális szintjét,”

3. rész „hogy az erőforrások célkitűzésekhez igazítása arányos legyen a kihívásokkal, hogy 
a prioritásokat a II. mellékletbe foglalt végrehajtási intézkedéseknek megfelelően 
válasszák ki, valamint hogy a célkitűzések és intézkedések közötti forráselosztás 
biztosítsa az átfogó szakpolitikai célkitűzés megvalósulását.”

93. mód.
1. rész „A Tematikus Eszközből származó finanszírozás az Unió számára nagy hozzáadott 

értékkel bíró prioritásokat kezeli vagy azt sürgős szükségletekre történő reagálására 
kell felhasználni a II. mellékletben körvonalazott, elfogadott uniós prioritásoknak 
megfelelően és a III. mellékletben felsorolt támogatható intézkedések révén. A 
Bizottság a munkaprogramok előkészítése, végrehajtása nyomon követése és 
értékelése során biztosítja a civil társadalmi szervezetekkel történő rendszeres 
együttműködést.”

2. rész „A Tematikus Eszközből származó finanszírozási összeg legalább 20 %-át a 3. cikk 
(2) bekezdésének a) pontjában említett egyedi célkitűzésekre kell elkülöníteni. A 
Tematikus Eszközből származó finanszírozási összeg legalább 10 %-át a 3. cikk 
(2) bekezdése első albekezdésének b) pontjában említett egyedi célkitűzésekre kell 
elkülöníteni. A Tematikus Eszközből származó finanszírozási összeg legalább 10 %-
át a 3. cikk (2) bekezdése első albekezdésének c) pontjában említett egyedi 
célkitűzésekre kell elkülöníteni. A Tematikus Eszközből származó finanszírozási 
összeg legalább 10 %-át a 3. cikk (2) bekezdése első albekezdésének cb) pontjában 
említett egyedi célkitűzésekre kell elkülöníteni.”

103. mód.
1. rész „Minden tagállam és a Bizottság gondoskodik arról, hogy a nemzeti programban 

kezelt prioritások összhangban állnak a menekültügy és a migrációkezelés terén 
meglévő uniós prioritásokkal és kihívásokkal, reagálnak azokra, valamint hogy teljes 
mértékben megfelelnek az uniós vívmányoknak, valamint az Unió és a tagállamok 
azon nemzetközi eszközökből – különösen a gyermek jogairól szóló ENSZ-
egyezményből – eredő nemzetközi kötelezettségeinek, amelyeknek részes felei. 
Programjaik prioritásainak meghatározásakor a tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy megfelelően foglalkoznak a II. mellékletben szereplő végrehajtási 
intézkedésekkel.”

2. rész „E tekintetben a tagállamoknak a számukra kiosztott finanszírozás legalább 20 %-át 
a 3. cikk (2) bekezdése első albekezdésének a) pontjában említett egyedi célkitűzésre 
kell fordítaniuk. A tagállamoknak a számukra kiosztott finanszírozás legalább 10 %-
át a 3. cikk (2) bekezdése első albekezdésének b) pontjában említett egyedi 
célkitűzésekre kell fordítaniuk. A tagállamoknak a számukra kiosztott finanszírozás 
legalább 10 %-át a 3. cikk (2) bekezdése első albekezdésének c) pontjában említett 
egyedi célkitűzésekre kell fordítaniuk. A tagállamoknak a számukra kiosztott 
finanszírozás legalább 10 %-át a 3. cikk (2) bekezdése első albekezdésének 
cb) pontjában említett egyedi célkitűzésre kell fordítaniuk.

104. mód.
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1. rész „A tagállamok ezenkívül gondoskodnak arról, hogy programjaik tartalmazzanak az 
alap valamennyi, a 3. cikk (2) bekezdésében megfogalmazott egyedi célkitűzésére 
vonatkozó intézkedéseket, és hogy a források e célkitűzések közötti elosztása 
biztosítsa, hogy a célkitűzések megvalósíthatók legyenek.”

2. rész „A tagállami programok értékelésekor a Bizottság biztosítja, hogy ne álljon 
rendelkezésre finanszírozás olyan projektek számára, amelyek esetében egyértelmű 
bizonyíték van arra, hogy e projektek jogszerűsége, vagy a finanszírozás 
jogszerűsége és szabályszerűsége, vagy e projektek teljesítése a Bizottság által az 
EUMSZ 258. cikke szerinti kötelezettségszegési eljárás tekintetében kiadott, 
indokolással ellátott vélemény alapján megkérdőjelezhető.”

138. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „előre nem látható”
2. rész a fenti szövegrész

140. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „előre nem látható”
2. rész a fenti szövegrész

143. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „előre nem látható”
2. rész a fenti szövegrész

ENF:
7. mód.
1. rész „Az alapnak teljes mértékben tiszteletben kell tartania az emberi jogokat, teljesítenie 

kell a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrendet, az EUMSZ 208. cikkében foglalt 
fejlesztési politikai koherencia elvét,” kivéve: „teljesítenie kell a 2030-ig tartó 
időszakra szóló menetrendet” „valamint a migrációval és a menekültüggyel 
kapcsolatos nemzetközi szintű kötelezettségvállalásokat, nevezetesen a 
menekültekről szóló globális megállapodást”, „és a biztonságos, rendezett és 
szabályos migrációra vonatkozó globális megállapodást.”

2. rész „teljesítenie kell a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrendet”
3. rész „valamint a migrációval és a menekültüggyel kapcsolatos nemzetközi szintű 

kötelezettségvállalásokat, nevezetesen a menekültekről szóló globális 
megállapodást”

4. rész „és a biztonságos, rendezett és szabályos migrációra vonatkozó globális 
megállapodást.”

68. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a szolidaritás és a felelősség tagállamok közötti igazságos 

megosztása elvének megfelelően”
2. rész a fenti szövegrész

73. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „legalább” és „az érintett nemzetközi szervezetekre, nem 

kormányzati szervezetekre, elsősorban a menekült és migráns szervezetekre, a 
nemzeti emberi jogi intézményekre és az egyenlőséggel foglalkozó szervekre, 
valamint a szociális partnerekre”

2. rész a fenti szövegrész

80. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „schengeni társult”
2. rész a fenti szövegrész
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92. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és a nemzetközi és nem kormányzati szervezeteknek”
2. rész a fenti szövegrész

119. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és a humanitárius befogadásra” (a címben) és „A 

tagállamok a 11. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban kiszámított összeg 
mellett kétévente kiegészítő összeget kapnak, melynek átalányösszege humanitárius 
rendszeren keresztül befogadott személyenként 6 000 EUR.”

2. rész a fenti szövegrész

184. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: a) a nemzetközi jog és az Európai Unió alapvető jogokról 

szóló chartája betartásának előmozdítása és végrehajtása a migrációs politikák és 
intézkedések során;” és „a nemzetközi szervezetek, a nem kormányzati szervezetek 
és a szociális partnerek” (a b) pontban)

2. rész a fenti szövegrész

216. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „c) a harmadik országbeli állampolgárok számára az 

egyenlőséget és a köz- és magánszolgáltatásokhoz való hozzáférés és azok nyújtása 
terén egyenlőséget előmozdító intézkedések, ideértve az oktatást, az egészségügyi 
ellátást és a pszichoszociális támogatást;” és „valamint a fogadó társadalom általi 
elfogadást előmozdító intézkedések” (az e) pontban) és „f) a harmadik országok 
állampolgárai, a fogadó társadalom és a hatóságok közötti cserék és párbeszéd 
előmozdítása, többek között a harmadik országbeli állampolgárokkal folytatott 
konzultáció, valamint a kultúrák és vallások közötti párbeszéd révén.”

2. rész a fenti szövegrész

ECR, ENF:
57. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a civil társadalom szervezeteivel” és „és a harmadik 

országokban”
2. rész „a civil társadalom szervezeteivel”
3. rész „és a harmadik országokban”

12. A határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz ***I

Jelentés: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

A Bizottság javaslatának elutasítására irányuló javaslat

A Bizottság 
javaslatának 

elutasítására irányuló 
javaslat

210 EFDD -
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Jogalkotási aktus tervezete

Az illetékes bizottság 
módosításai – 
tömbszavazás

1-7
10-15
17-18
20-39
43-52
54-56
59-60

63
67-72
74-75
78-84
86-91
94-107
109-
113
115-
145
147
151-
163
165
168
170-
185
187-
191
193-
196
198-
200
202-
204

bizottság +

8 bizottság kül. +

9 bizottság kül. +

16 bizottság kül. +

19 bizottság kül. +

rész.

1 +

40 bizottság

2 +

Az illetékes bizottság 
módosításai – külön 

szavazás

41 bizottság NSz + 490, 170, 17
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

42 bizottság kül/ESz + 384, 287, 6

53 bizottság kül. +

57 bizottság kül. +

58 bizottság kül. +

61 bizottság kül. +

62 bizottság kül. +

64 bizottság kül. +

rész.

1 +

66 bizottság

2 +

73 bizottság kül. +

76 bizottság kül. +

85 bizottság kül. +

92 bizottság kül. +

93 bizottság kül. +

108 bizottság kül. +

rész.

1 +

2/ESz + 349, 306, 16

114 bizottság

3 +

146 bizottság NSz + 535, 117, 23

148 bizottság kül. +

149 bizottság kül. +

150 bizottság kül. +

166 bizottság kül. +

167 bizottság kül. +



P8_PV(2019)03-13(VOT)_HU.docx 20 PE 636.465

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

169 bizottság NSz + 513, 151, 12

186 bizottság NSz + 502, 153, 14

197 bizottság kül. +

201 bizottság NSz + 505, 151, 20

205 bizottság kül. +

3. cikk, 2. bek., a) pont 213 ENF -

4. cikk, 3. bek., a) pont 214T ENF -

4. cikk, 3. bek., b) pont 215T ENF -

211T GUE/NGL -5. cikk, 3. bek.

65 bizottság +

77 bizottság ESz + 361, 311, 48. cikk, 6. bek.

206 PPE ↓

23. cikk, 2. bek. 216T ENF -

164 bizottság ESz + 352, 307, 18II. melléklet, 1. pont, 
c) pont

207 PPE ↓

III. melléklet, 1. pont, 
g) pont után

208 PPE +

III. melléklet, 1. pont, 
i) pont

217T ENF -

III. melléklet, 2. pont, 
h) pont

218T ENF -

209 PPE +IV. melléklet, 6. pont

192 bizottság ↓

57. preb. 212T ENF -

szavazás: a Bizottság javaslata NSz + 473, 169, 39

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ENF: 41., 146., 169., 186., 201. mód.

Külön szavazásra irányuló kérelmek
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PPE: 41., 42., 53., 108. mód.
ENF: 8., 9., 16., 19., 57., 58., 61., 62., 64., 65., 73., 76., 85., 92., 93., 148., 149., 150., 166., 

167., 197., 205. mód.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
40. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „ végső esetben”
2. rész a fenti szövegrész

66. mód.
1. rész „Különböző tagállamokban vagy ezen államokhoz kapcsolódó tengerentúli 

országokban vagy területeken letelepedett legalább két független jogalanyból álló 
konzorciumban részt vevő jogalanyok jogosultak a részvételre.”

2. rész „Abban az esetben, ha a konzorciumban részt vevő nemzetközi szervezetek egy 
harmadik országban telepedtek le, a 6. cikk (3) bekezdését kell alkalmazni.”

114. mód.
1. rész „A Bizottság úgy határozhat, hogy kivételes jelleggel és végső esetben pénzügyi 

támogatást nyújt a kellően indokolt szükséghelyzet esetén fellépő sürgős és egyedi 
szükségletekhez.”

2. rész „és végső esetben”
3. rész „Ezek a helyzetek sürgős és rendkívüli nyomás eredményeként alakulhatnak ki, 

amikor nagy vagy aránytalan számú harmadik országbeli állampolgár lépte át, lépi át 
vagy várhatóan átlépi egy vagy több tagállam külső határát, különösen azokat a 
határszakaszokat, ahol olyan hatásszintet állapítottak meg, amely veszélyezteti az 
egész schengeni térség működését, vagy az e rendelet hatálya alá tartozó bármely 
más, kellően indokolt szükséghelyzet esetén, amely sürgős intézkedéseket igényel a 
külső határoknál. A Bizottság haladéktalanul tájékoztatja az Európai Parlamentet és 
a Tanácsot.”

13. Belső Biztonsági Alap ***I

Jelentés: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Az illetékes bizottság 
módosításai – 
tömbszavazás

2-7
10

13-16
18-22

26
28-30
32-46
48-49
51-52
55-57
59-60
62-67
69-70
72-76

78
80-92
95-117
119-
123
125-
126
130-
131
133-
154

bizottság +

rész.

1 +

1 bizottság

2 +

8 bizottság kül. +

rész.

1 +

9 bizottság

2 +

rész.

1/NSz + 588, 56, 17

11 bizottság

2/NSz + 539, 59, 36

17 bizottság kül. +

23 bizottság NSz + 518, 89, 56

Az illetékes bizottság 
módosításai – külön 

szavazás

24 bizottság kül. +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

27 bizottság kül. +

47 bizottság NSz + 565, 68, 24

rész.

1/NSz + 605, 34, 20

2/NSz + 583, 57, 21

3/NSz + 528, 99, 30

50 bizottság

4/NSz + 514, 88, 57

53 bizottság kül. +

54 bizottság kül. +

58 bizottság kül. +

rész.

1 +

61 bizottság

2/ESz - 277, 364, 23

68 bizottság kül. +

rész.

1 +

71 bizottság

2 +

77 bizottság kül. +

rész.

1 +

79 bizottság

2 +

93 bizottság kül. +

94 bizottság kül. +

118 bizottság NSz - 301, 314, 53

124 bizottság kül. +

127 bizottság rész.
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

1 +

2 +

128 bizottság NSz + 495, 91, 84

rész.

1 +

129 bizottság

2 +

rész.

1 +

132 bizottság

2 +

13. cikk, 2. bek. után 160 PPE +

18. cikk 157T ENF -

22. cikk, 2. bek. 158T ENF -

155 ENF -14. preb.

12 bizottság +

159 PPE ESz + 363, 306, 937. preb.

25 bizottság ↓

156T ENF -45. preb.

31 bizottság ESz + 362, 238, 72

szavazás: a Bizottság javaslata NSz + 481, 142, 49

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
GUE/NGL: 11., 23., 47., 50., 128. mód.
ENF: 118. mód.

Külön szavazásra irányuló kérelmek
PPE: 25., 31. mód.
GUE/NGL: 23., 47., 128. mód.
ENF: 8., 17., 24., 27., 53., 54., 58., 68., 77., 93., 94., 124. mód.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
61. mód.
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1. rész „Különböző tagállamokban vagy ezen államokhoz kapcsolódó tengerentúli 
országokban vagy területeken letelepedett legalább két független jogalanyból álló 
konzorciumban részt vevő jogalanyok jogosultak a részvételre.”

2. rész „Abban az esetben, ha a konzorciumban részt vevő nemzetközi szervezetek egy 
harmadik országban telepedtek le, a 6. cikk (3) bekezdését kell alkalmazni.”

GUE/NGL:
11. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „Vészhelyzetekben, valamint a közbiztonságot fenyegető 

súlyos kockázatok – köztük egy terrortámadás következményeinek – kezelése és 
megelőzése érdekében a tagállam területén belül tevékenykedő katonai erők 
intézkedései az alapból támogathatók.”

2. rész a fenti szövegrész

ENF:
1. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a magánszektor és a civil társadalom segítségével” és „az 

intolerancia és a megkülönböztetés”
2. rész a fenti szövegrész

9. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az intolerancia és a megkülönböztetés”
2. rész a fenti szövegrész

71. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „beleértve a társadalmi szervezeteket is”
2. rész a fenti szövegrész

79. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az Európai Ügyészség” és „beleértve a társadalmi 

szervezeteket is”
2. rész a fenti szövegrész

127. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a mesterséges intelligencián alapuló algoritmusokkal 

kombinálva”
2. rész a fenti szövegrész

129. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „különös hangsúlyt fektetve az alapjogi képzésre, köztük a 

rasszizmus felismerésére és megelőzésére irányuló intézkedésekre”
2. rész a fenti szövegrész

132. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az intolerancia és a megkülönböztetés”
2. rész a fenti szövegrész

GUE/NGL, ENF:
50. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és a rasszizmussal” ((3) bekezdés a) pont), „a civil 

társadalommal” ((3) bekezdés b) pont) és a (4) bekezdés kivételével
2. rész „és a rasszizmussal” ((3) bekezdés a) pont)
3. rész „a civil társadalommal” ((3) bekezdés b) pont)
4. rész 4. bek.
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14. A szeszes italok meghatározása, kiszerelése és címkézése, valamint a szeszes italok 
földrajzi árujelzőinek oltalma ***I

Jelentés: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Ideiglenes megállapodás

Ideiglenes 
megállapodás

195 bizottság NSz + 637, 14, 26

15. Az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv javasolt 
módosításai ***I

Jelentés: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Ideiglenes megállapodás

Ideiglenes 
megállapodás

6 bizottság NSz + 585, 39, 55

16. A szociális biztonsági rendszerek koordinálása területén az Egyesült Királyság 
Európai Unióból való kilépését követő rendkívüli intézkedések bevezetése ***I

Jelentés: Marian Harkin és  Jean Lambert (A8-0161/2019)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Az illetékes bizottság 
módosításai – 
tömbszavazás

1-11 bizottság +

A Bizottság 
nyilatkozata

12 bizottság +

szavazás: a Bizottság javaslata NSz + 652, 8, 18
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17. Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű 
közúti árufuvarozási összeköttetést biztosító közös szabályok ***I

Jelentés: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Ideiglenes megállapodás

Ideiglenes 
megállapodás

10 bizottság NSz + 623, 35, 21

18. Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű 
légi összeköttetést biztosító közös szabályok ***I

Jelentés: Pavel Telička (A8-0062/2019)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Ideiglenes megállapodás

Ideiglenes 
megállapodás

18 bizottság NSz + 653, 21, 5

19. Az Egyesült Királyság Unióból való kilépése következtében az Európai Tengerügyi 
és Halászati Alappal kapcsolatos szabályok ***I

Rendeletre irányuló javaslat (COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD))

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

10. preb. után 1 bizottság +

szavazás: a Bizottság javaslata NSz + 640, 18, 17

20. Az Egyesült Királyság vizein tevékenységet folytató uniós halászhajókra vonatkozó 
halászati engedélyek és az Egyesült Királyság halászhajói által az uniós vizeken 
végzett halászati műveletek ***I
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Rendeletre irányuló javaslat (COM(2019)0049 - C8-0036/2019 - 2019/0010(COD))

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

A Bizottság javaslatának elutasítására irányuló javaslat

A Bizottság 
javaslatának 

elutasítására irányuló 
javaslat

1 EFDD NSz - 51, 614, 10

a Bizottság javaslata

szavazás: a Bizottság javaslata NSz + 641, 28, 6

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
EFDD: 1. mód.

Egyéb
Belső eljárási okok miatt a Tanács kérte az alábbi preambulumbekezdés beillesztését a jogi 
aktusba:
„Tekintettel arra, hogy az Egyesült Királyság Unióból való kilépésének időpontja előtt biztosítani 
kell az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból a halászati tevékenységek ideiglenes 
szüneteltetése esetén az Egyesült Királyság vizeitől jelentős mértékben függő halászok és piaci 
szereplők számára nyújtandó támogatást abban az esetben, ha az Egyesült Királyság az esetleges 
2019. március 30-i kilépése időpontjától kezdődően megtagadja a hozzáférést a vizeihez, 
helyénvalónak tűnt kivételt biztosítani a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött 
szerepéről szóló, az Európai Unióról szóló szerződéshez, az Európai Unió működéséről szóló 
szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt 1. 
jegyzőkönyv 4. cikkében említett nyolchetes időszak alól.”

21. A vasútbiztonság és a vasúti összeköttetés egyes, Nagy-Britannia és Észak-Írország 
Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggő vonatkozásai 
***I

Rendeletre irányuló javaslat (COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD))

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

a szöveg egésze 1MR1 bizottság +

2 több mint 38 
képviselő

+3. cikk,

1MR2 bizottság ↓

szavazás: a Bizottság javaslata NSz + 661, 5, 5
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22. Védelmet nyújtó Európa: Tiszta levegőt mindenkinek!

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0156/2019

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány B8-0156/2019 
(ENVI bizottság)

21 ECR -2. bek.

1 PPE NSz - 300, 368, 11

8 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

NSz + 394, 258, 212. bek. után

22 ECR NSz - 279, 371, 28

2 PPE NSz + 339, 328, 10

rész.

1 ↓

3. bek.

bek. eredeti szöveg

2 ↓

rész.

1 +

4. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

rész.

1 +

5. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

3. bek. után 31 GUE/NGL ESz - 138, 516, 21

7. bek. után 32 GUE/NGL -

8. bek. 3 PPE NSz - 301, 370, 8

9. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

10. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 604, 56, 14

15. bek. után 9 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

NSz - 234, 359, 77



P8_PV(2019)03-13(VOT)_HU.docx 30 PE 636.465

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

10 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

ESz + 378, 290, 6

rész.

1 +

16. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

rész.

1 +

17. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

rész.

1 +

2/NSz + 570, 98, 9

18. bek. bek. eredeti szöveg

3/NSz + 396, 265, 15

19. bek. után 23 ECR NSz - 280, 359, 35

21. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

22. bek. 40 ENF -

41 ENF NSz - 103, 547, 24

rész.

1 +

24. bek.

bek. eredeti szöveg

2 +

rész.

1 +

25. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

rész.

1 +

26. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

27. bek. után 15 S&D VE - 330, 340, 3
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1 +

28. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

4 PPE NSz - 320, 328, 23

11 EFDD, 
Verts/ALE, 

S&D

NSz - 317, 319, 37

28. bek. után

16 S&D +

12 EFDD, 
Verts/ALE, 

S&D

ESz - 309, 358, 829. bek.

24 ECR ESz - 306, 363, 5

35. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

36. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

36. bek. után 13 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

ESz + 362, 287, 24

rész.

1 +

37. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

40. bek. után 17 S&D +

rész.

1 +

40. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

41. bek. után 33 GUE/NGL -

42. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

43. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

44. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

44. bek. után 18 S&D ESz + 334, 309, 29



P8_PV(2019)03-13(VOT)_HU.docx 32 PE 636.465

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

45. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

46. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

rész.

1 +

2 +

50. bek. bek. eredeti szöveg

3 +

52. bek. után 25 ECR -

57. bek. után 14 EFDD ESz + 385, 276, 8

60. bek. 34 GUE/NGL ESz - 212, 438, 17

61. bek. 35 GUE/NGL -

64. bek. 26 ECR -

65. bek. 36 GUE/NGL -

27 ECR -65. bek. után

42 ENF NSz - 52, 592, 31

5 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL, 

S&D

NSz + 366, 290, 1114. bev. hiv. után

6 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

NSz + 382, 272, 12

7 EFDD, 
Verts/ALE

NSz + 427, 207, 35

19 ECR ESz - 298, 367, 8

A. preb. után

20 ECR NSz - 268, 365, 33

B. preb. bek. eredeti szöveg kül. +

C. preb. után 28 GUE/NGL -

E. preb. bek. eredeti szöveg kül. +

E. preb. után 37 ENF NSz - 63, 537, 72
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

38 ENF NSz - 58, 594, 15

39 ENF -

29 GUE/NGL -

rész.

1 +

H. preb.

bek. eredeti szöveg

2 +

rész.

1 +

I. preb. bek. eredeti szöveg

2 +

K. preb. után 30 GUE/NGL ESz + 363, 306, 6

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 446, 146, 79

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
EFDD: 4., 5., 6., 7., 8., 9. mód.
ECR: 18. mód. (2. és 3. rész), 20., 22., 23. mód.
PPE: 1., 2., 3., 4. mód. 10. bek. zárószavazás
Verts/ALE: 1., 3., 11., 23. mód.
ENF: 37., 38., 41., 42. mód.

Külön szavazásra irányuló kérelmek
PPE: B. preb.
ECR: 9., 46. bek. E. preb.
ENF: 9., 10., 21., 35., 36., 42., 43., 44., 45., 46. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ECR:
24. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „hangsúlyozza, hogy az útdíjrendszerek harmonizált 

keretrendszerének a környezeti teljesítmény tekintetében figyelembe kell vennie 
mind az üvegházhatást okozó gázok, mind a szennyező anyagok kibocsátását, hogy 
egyértelmű és kiegyensúlyozott támpontokat adhasson új járművek 
kifejlesztéséhez;”

2. rész a fenti szövegrész

ENF:
3. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „éghajlatra és”
2. rész a fenti szövegrész

4. bek.
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1. rész „ismét hangsúlyozza, hogy a légszennyezés helyi, regionális, nemzeti és határokon 
átnyúló dimenzióval egyaránt rendelkezik, és a kormányzás minden szintjén fel kell 
lépni ellene; kéri ezért a többszintű kormányzáson alapuló megközelítés 
megerősítését, amelynek keretében valamennyi szereplő felelősséget vállal a saját 
szintjén meghozható és meghozandó intézkedésekért; hasonlóképpen úgy véli, hogy 
a Bizottságon belüli politikai döntéshozatalt jobban össze kell hangolni, valamennyi 
érintett főigazgatóság bevonásával;”

2. rész „sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy annak ellenére, hogy a légszennyezés a 
Környezetvédelmi Főigazgatóság hatáskörébe tartozik, célkitűzéseit gyakran 
aláássák más szervezeti egységek szakpolitikái és érdekei;”

5. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az éghajlatváltozás”
2. rész a fenti szövegrész

16. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „szén-dioxid-kibocsátásának” és „egymással összefüggő” és 

„hogy a zéró és alacsony kibocsátású gépkocsik, teherautók és buszok alapvető 
fontosságúak a  minden polgárt megillető tiszta, energiahatékony és megfizethető 
mobilitás biztosításához, továbbá hogy e járművek tömegpiaca fejlődésének 
felgyorsítása az Unión belüli kínálatuk bővítése révén alapvető fontosságú ahhoz, 
hogy az árak  a fogyasztók, a flották üzemeltetői, a közbeszerzési hatóságok és az 
európai társadalom egészének érdekében csökkenjenek;”

2. rész a fenti szövegrész

17. bek.
1. rész „hangsúlyozza, hogy létfontosságú az elektromos járművek piacának ösztönzése, és 

a tagállamok számára olyan iránymutatások kidolgozása, amelyek arra ösztönzik 
őket, hogy adókedvezményeket vezessenek be a nulla és az alacsony kibocsátású 
járművek esetében;”

2. rész „hangsúlyozza, hogy az elektromos járművek töltésére szolgáló infrastruktúra 
rendelkezésre állása és hozzáférhetősége – többek között az épületek 
energiahatékonyságáról szóló irányelv szerinti magán- és középületekben –, 
valamint az elektromos járművek versenyképessége elengedhetetlen ahhoz, hogy 
nőjön a fogyasztók körében e járművek elfogadottsága; kiemeli, hogy fontos annak 
biztosítása, hogy az elektromos járművek által használt villamos áram fenntartható 
energiaforrásokból származzon; ebben az összefüggésben a következő generációs 
akkumulátorokra vonatkozó hosszú távú európai kezdeményezésre szólít fel;”

18. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „csökkentsék a magángépjárművek számát a 

városközpontokban”
2. rész a fenti szövegrész

25. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „(részben)” és „a közúti közlekedés szén-dioxid-

mentesítésének, valamint”
2. rész a fenti szövegrész

26. bek.
1. rész üdvözli, hogy Európa-szerte számos város ígéretet tett tömegközlekedési flottájának 

oly módon történő »megtisztítására«”
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2. rész „hogy követelményeket ír elő az elektromos buszok beszerzésére vonatkozóan, és 
szorgalmazza, hogy több város is kövesse a »C40 cities« hálózat bizonyos európai 
tagjainak példáját, melyek aláírták a fosszilis üzemanyagoktól mentes utcák 
kialakítására vonatkozó nyilatkozatot, vállalva azt, hogy 2025-öt követően kizárólag 
elektromos buszokat szereznek be, és hogy 2030-ig nagy méretű, kibocsátásmentes 
városi területeket alakítanak ki;”

28. bek.
1. rész „megállapítja, hogy léteznek olyan technológiák, amelyek megfelelnek a dízelüzemű 

járművekre vonatkozó, Euro 6 szerinti NOx-normáknak, valós vezetési feltételek 
mellett is”

2. rész „és nincsenek negatív hatással a CO2-kibocsátásra;”

37. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a dinitrogén-oxid (N2O) és a metán (CH4)” és „és a 

metánkibocsátás 40%-a”
2. rész a fenti szövegrész

40. bek.
1. rész „kiemeli, hogy a városi területeken az ammóniakibocsátás a levegőszennyezés 

egészségügyi hatásainak mintegy 50 %-áért felelős, mivel az ammónia a szálló por 
egyik legfontosabb prekurzora;”

2. rész „felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy  használják ki a közös uniós 
agrárpolitika (KAP) reformjából adódó lehetőséget a mezőgazdasági ágazatból 
származó légszennyezés leküzdésére;”

H. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a dinitrogén-oxid és a metán”, és „a metánkibocsátás 40%-

a” és „mivel az intenzív állattenyésztés globális szinten több üvegházhatásúgáz-
kibocsátást okoz, mint a közlekedés;”

2. rész a fenti szövegrész

I. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a fenntartható fejlődéssel összefüggésben” és „az ENSZ 

2030-as fenntartható fejlődési céljai Európában és másutt történő végrehajtásának 
biztosítása tekintetében” kivéve „Európában és másutt”

2. rész a fenti szövegrész

ECR, ENF:
18. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a tagállamokban végrehajtott különböző intézkedések” és 

„hogy csökkentsék a magángépjárművek számát a városközpontokban”
2. rész „a tagállamokban végrehajtott különböző intézkedések”
3. rész „csökkentsék a magángépjárművek számát a városközpontokban”

50. bek.
1. rész „üdvözli, hogy legalább tíz uniós tagállam elkötelezte magán a szén kivezetése 

mellett;”
2. rész „felszólítja az többi uniós tagállamot, hogy legkésőbb 2030-ig vonják ki a szenet az 

energiaforrások közül;” kivéve „legkésőbb 2030-ig”
3. rész „legkésőbb 2030-ig”

Egyéb
Julie Girling (PPE) visszavonta aláírását az B8-0156/2019 sz. közös állásfoglalási indítványról.
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Peter Liese (PPE) szintén aláírta az B8-0156/2019 sz. állásfoglalási indítványt.

23. A harmadik felek által kifejtett EU-ellenes propaganda elleni fellépést szolgáló 
uniós stratégiai kommunikációról szóló parlamenti jelentést követően két évvel az 
EKSZ által végzett nyomon követés

Jelentés: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Alternatív 
állásfoglalási 

indítvány

1 ENF NSz - 60, 583, 25

rész.

1 +

1. bek., o) pont bek. eredeti szöveg

2 +

rész.

1 +

1. bek., q) pont bek. eredeti szöveg

2 +

rész.

1 +

1. bek., s) pont bek. eredeti szöveg

2 +

1. bek., ae) pont eredeti szöveg + szóban módosítva

rész.

1 +

1. bek., ag) pont bek. eredeti szöveg

2/ESz - 247, 373, 45

szavazás: ajánlás (a szöveg egésze)
(AFET bizottság)

NSz + 489, 148, 30

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ENF: 1. mód.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE:
1. bek., o) pont
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1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az üzenetküldő szolgáltatások” és „a szerzők” és „de” és 
„hangsúlyozva, hogy a vállalatok felelősek a rendszeres hamis hírek gyors 
visszavonásáért;”

2. rész a fenti szövegrész

1. bek., q) pont
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az online elszámoltathatóság javításába, és a platformjukon 

szereplő felhasználók csatlakkozás előtti jobb személyazonosság-ellenőrzésébe”
2. rész a fenti szövegrész

1. bek., s) pont
1. rész „folytassák átfogó kormányzati és társadalmi megközelítések alapján a nagyobb 

ellenálló képesség és a fenyegetésekre való valós idejű válaszadás képességének 
fejlesztését, dolgozzanak ki megelőző és proaktív intézkedéseket és járjanak mindig 
egy lépéssel előbb ahelyett, hogy csupán reagálnának a kiber- és informatikai térben 
már megtörtént támadásokra és elemeznék azokat; hívják fel a figyelmet az e téren 
elért műszaki fejlődésre, és osszák meg a bevált gyakorlatok példáit az egyes 
tagállamok által már meghozott intézkedések formájában, beleértve a tagállamok 
által bevezetett nemzeti megközelítések működésének felülvizsgálatát, miközben 
létrehozzák az Egyesült Királysággal a brexit után való szoros együttműködés 
előmozdításának módjait,”

2. rész „továbbá működjenek szorosan együtt a hírszerzési közösséggel és az olyan 
szövetségesekkel, mint az Egyesült Államok és Kanada, a NATO és az Európai 
Unió Helyzetelemző Központja (INTCEN);”

1. bek., ag) pont
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „szükség esetén az Eurojust segítségével”
2. rész a fenti szövegrész

Egyéb
Anna Elżbieta Fotyga (előadó) a következő szóbeli módosítást javasolta az (1) bekezdés ae) 
pontjához:
javasolják a Európai Tanácsnak, hogy a félretájékoztatás és az ellenséges propaganda elleni 
fellépés kapjon prioritást, illetve elegendő erőforrást és eszközöket ahhoz, hogy biztosíthassák az 
objektív jelentéseket és az információk terjesztését;

24. Az EU és Monaco, Andorra, valamint San Marino közötti társulási megállapodás

Jelentés: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

1. bek., k) pont után 8 GUE/NGL NSz - 104, 494, 45

1. bek., n) pont után 9 GUE/NGL NSz - 89, 535, 22

7. bev. hiv. után 1 GUE/NGL -

2 GUE/NGL NSz - 75, 554, 24A. preb. után

3 GUE/NGL NSz - 76, 556, 22
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

4 GUE/NGL NSz - 126, 505, 26D. preb. után

5 GUE/NGL NSz - 130, 504, 22

G. preb. után 6 GUE/NGL NSz - 83, 554, 21

K. preb. után 7 GUE/NGL NSz - 130, 511, 20

szavazás: ajánlás (a szöveg egésze) NSz + 540, 73, 34

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
GUE/NGL: 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. mód.

25. Az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont 
és a nemzeti koordinációs központok hálózata ***I

Jelentés: Julia Reda (A8-0084/2019)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Az illetékes bizottság 
módosításai – 
tömbszavazás

1-10
12-24
26-47
49-61
63-88
90-119
121-
158
162-
167
169-
180

bizottság +

rész.

1 +

11 bizottság

2 +

25 bizottság kül. +

48 bizottság kül. +

rész.

Az illetékes bizottság 
módosításai – külön 

szavazás

62 bizottság

1 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2 +

159 bizottság kül. +

160 bizottság kül. +

rész.

1 +

161 bizottság

2 +

168 bizottság kül. +

rész.

1 +

2. cikk, 1. bek., 1. pont 
után

183 Verts/ALE

2 +

186T GUE/NGL NSz - 143, 436, 6

rész.

1 +

4. cikk, 1. bek., 7. pont

184 Verts/ALE

2/ESz - 247, 341, 16

187T GUE/NGL NSz - 137, 412, 56

89 bizottság +

rész.

1/Esz + 451, 128, 31

4. cikk, 1. bek., 8. pont

185 Verts/ALE

2/ESz - 255, 334, 20

rész.

1 +

120 bizottság

2 +

10. cikk, 1. bek.

188 GUE/NGL -

3. preb. után 181 Verts/ALE NSz - 166, 249, 206

18. preb. után 182 Verts/ALE ESz - 296, 301, 22

szavazás: a Bizottság javaslata NSz + 489, 73, 56
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Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE: 181., 186., 187. mód.
GUE/NGL: 186., 187. mód.

Külön szavazásra irányuló kérelmek
GUE/NGL: 25., 48., 159., 160., 168. mód.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
183. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „kizárólag defenzív és reaktív kibervédelmi”
2. rész a fenti szövegrész

184. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „korlátozott”
2. rész a fenti szövegrész

185. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „korlátozott”
2. rész a fenti szövegrész

GUE/NGL:
11. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „valamint az Európai Védelmi Alap védelmi vonatkozású 

intézkedések és igazgatási költségek fedezésére”
2. rész a fenti szövegrész

62. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „továbbá hozzájárul az (EU) 2019/XXX rendelet által 

létrehozott Európai Védelmi Alap által finanszírozott fellépések végrehajtásához;”
2. rész a fenti szövegrész

120. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a kettős felhasználású projektek, szolgáltatások és 

kompetenciák területén”
2. rész a fenti szövegrész

161. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „Ezek költségei az Európai Védelmi Alap pénzügyi 

hozzájárulásaiból fedezhetők.”
2. rész a fenti szövegrész

26. A 391/2009/EK rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére 
figyelemmel történő módosítása ***I

Jelentés: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Ideiglenes megállapodás



P8_PV(2019)03-13(VOT)_HU.docx 41 PE 636.465

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Ideiglenes 
megállapodás

2 bizottság NSz + 590, 9, 21

27. Az 1316/2013/EU rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére 
figyelemmel történő módosítása ***I

Jelentés: Karima Delli (A8-0009/2019)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Ideiglenes megállapodás

Ideiglenes 
megállapodás

25 bizottság NSz + 573, 21, 25

28. A hajókról származó hulladékok leadására alkalmas kikötői fogadólétesítmények 
***I

Jelentés: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Ideiglenes megállapodás

Ideiglenes 
megállapodás

117 bizottság NSz + 596, 16, 7

29. Az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus adatfeldolgozási eljárásoktól eltérő 
módszerek átmeneti alkalmazásának meghosszabbítása ***I

Jelentés: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

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

7 bizottság NSz + 552, 25, 43

Közös nyilatkozat 8 bizottság +

A Bizottság 
nyilatkozata

9 bizottság +

30. A készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő csalás és hamisítás elleni 
küzdelem ***I

Jelentés: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Ideiglenes megállapodás

Ideiglenes 
megállapodás

79 bizottság NSz + 587, 26, 8

31. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Megengedett szermaradékanyag-
határértékek bizonyos termékekben, illetve azok felületén, többek között a 
klotianidin tekintetében

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0138/2019 (az összes parlamenti képviselő többsége szükséges)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány: B8-0138/2019 
(ENVI bizottság)

szavazás: állásfoglalás 
(a szöveg egésze)

NSz + 514, 81, 20

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
EFDD, 
Verts/ALE:

zárószavazás
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32. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Géntechnológiával módosított 
4114 (DP-ØØ4114-3) kukorica

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0141/2019

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány B8-0141/2019 
(ENVI bizottság)

szavazás: állásfoglalás 
(a szöveg egésze)

NSz + 442, 160, 20

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE, ENF:zárószavazás

33. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Géntechnológiával módosított 
MON 87411 (MON-87411-9) kukorica

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0140/2019

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány B8-0140/2019 
(ENVI bizottság)

szavazás: állásfoglalás 
(a szöveg egésze)

NSz + 435, 156, 30

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE, ENF:zárószavazás

34. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Géntechnológiával módosított 
Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 kukorica

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0142/2019

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány B8-0142/2019 
(ENVI bizottság)

szavazás: állásfoglalás 
(a szöveg egésze)

NSz + 431, 157, 30
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Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE, ENF:zárószavazás

35. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Hatóanyagok, többek között a 
tiakloprid

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0139/2019

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány B8-0139/2019 
(ENVI bizottság)

szavazás: állásfoglalás 
(a szöveg egésze)

NSz + 421, 177, 20

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
EFDD, Verts/ALE: zárószavazás

36. ATörökországról szóló, 2018. évi jelentés

Jelentés: Kati Piri (A8-0091/2019)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Alternatív 
állásfoglalási 

indítvány

16 ENF NSz - 68, 535, 11

3. bek. 5 GUE/NGL ESz - 255, 351, 11

rész.

1 +

2 +

9. bek. bek. eredeti szöveg

3 +

10. bek. 20 S&D +

rész.

1 +

12. bek. bek. eredeti szöveg

2 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

12. bek. után 2=
19=

PPE
S&D, ALDE

+

13. bek. 6 GUE/NGL ESz + 340, 271, 8

14. bek. 7 GUE/NGL -

18. bek. bek. eredeti szöveg kül. -

rész.

1/NSz - 92, 502, 29

2/NSz - 91, 509, 15

3/NSz - 115, 486, 14

17 EFDD

4/NSz - 88, 492, 37

3 PPE NSz - 207, 342, 67

8 GUE/NGL ESz - 136, 465, 12

18 Verts/ALE -

21 S&D -

rész.

1/NSz + 419, 163, 36

2/NSz + 509, 86, 25

21. bek.

bek. eredeti szöveg

3/NSz + 509, 89, 20

rész.

1 -

21. bek. után 1 ALDE

2 ↓

4 PPE ESz - 298, 308, 14

9 GUE/NGL -

rész.

1 +

22. bek.

bek. eredeti szöveg

2 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

3/ESz - 292, 327, 5

10 GUE/NGL ESz - 256, 348, 1923. bek.

bek. eredeti szöveg NSz + 489, 117, 18

11 GUE/NGL -26. bek.

bek. eredeti szöveg NSz + 486, 85, 50

27. bek. 12 GUE/NGL -

28. bek. 13T GUE/NGL -

30. bek. 14 GUE/NGL NSz - 116, 496, 11

15 GUE/NGL NSz - 101, 512, 9

rész.

1 +

31. bek.

bek. eredeti szöveg

2/NSz + 462, 137, 25

3. bev. hiv. bek. eredeti szöveg kül. +

6. bev. hiv. bek. eredeti szöveg kül. +

17. bev. hiv. bek. eredeti szöveg kül. +

19. bev. hiv. bek. eredeti szöveg kül. +

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)
(AFET bizottság)

NSz + 370, 109, 143

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE: 21. bek.
PPE: 3. mód.
GUE/NGL: 3., 14., 15. mód. 23. bek.
ENF: 26. bek. 16. mód.
ECR: 31. bek. (2. rész)
S&D, EFDD: 3., 17. mód.

Külön szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE: 21. bek.
GUE/NGL: 23. bek.
ENF: 3., 6., 17., 19. mód. 18., 23. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
EFDD:
1. mód.
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1. rész „kéri, hogy Törökországot töröljék az IPA II és a jövőbeli IPA III 
kedvezményezettjeinek listájáról, valamint, hogy a demokrácia és az emberi jogok 
európai eszköze (EIDHR) vagy a jövőbeli Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi 
Együttműködési Eszköz (NDICI) programok keretében bocsássanak rendelkezésre 
célzott finanszírozást annak érdekében,”

2. rész „hogy kormányzati beavatkozástól mentesen közvetlen támogatást nyújtsanak a 
török civil társadalom, az emberi jogok védelmezői és az újságírók számára, és 
növeljék az emberek közötti személyes kapcsolatok lehetőségeit;”

17. mód.
1. rész „a fentiek teljes körű figyelembevételével javasolja, hogy a Bizottság és az Európai 

Unió Tanácsa a Törökországgal zajló csatlakozási tárgyalásokat hivatalosan – a 
tárgyalási kerettel összhangban – állítsa le;”

2. rész „kéri a Bizottságot, hogy fagyassza be az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (az 
IPA II és a jövőbeli IPA III) keretében rendelkezésre álló forrásokat;”

3. rész „támogatja a török civil társadalmat, az emberijog-védőket és az újságírókat;”
4. rész „felhív arra, hogy növeljék az emberek közötti kapcsolatok, a tudományos 

párbeszéd, a török diákok számára az európai egyetemekre való eljutás, az újságírók 
számára pedig a médiaplatformok elérésének lehetőségeit azzal a céllal, hogy 
előmozdítsák a demokratikus értékeket és elveket, az emberi jogokat és a 
jogállamiságot; az Európai Unióról szóló szerződés 49. cikkének sérelme nélkül, 
arra számít, hogy Törökország és az EU kapcsolatai valós partneri viszony keretében 
kapnak új értelmet; hangsúlyozza, hogy az EU és Törökország közötti politikai 
kapcsolatoknak a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok tiszteletben 
tartására vonatkozó feltételeken kell alapulniuk;”

ECR:
31. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „felhívja a figyelmet az ENSZ főtitkára által javasolt 

keretre, valamint a tárgyalások újraindítására vonatkozó felhívására, alapozva a 
2017. évi crans-montanai folyamatban már elért megállapodásokra;”

2. rész a fenti szövegrész

ENF:
9. bek.
1. rész „mély aggodalmát fejezi ki a civil társadalom visszaszorítása, illetve az alapvető 

jogok és szabadságok szűkítése miatt; hangsúlyozza, hogy a szükségállapot idején 
nagyszámú aktivistát – köztük emberijog-védőket – letartóztattak, a tüntetéseket 
pedig ismétlődően betiltották; felszólítja Törökországot valamennyi bebörtönzött 
emberijog-védő, újságíró és más olyan személy szabadon bocsátására, akiket 
megalapozatlan vádakkal őrizetbe vettek, valamint e vádak ejtésére és annak 
lehetővé tételére, hogy az említettek fenyegetettség és akadályoztatás nélkül 
folytathassák munkájukat; felszólítja Törökországot valamennyi polgára – köztük az 
etnikai, vallási és szexuális értelemben vett kisebbségek – alapvető jogainak 
védelmére; emlékeztet rá, hogy a gyűlöletbeszédre vonatkozó török jogszabályok 
nincsenek összhangban az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési 
gyakorlatával; sürgeti Törökország kormányát és parlamentjét, hogy fogadjon el a 
gyűlölet-bűncselekményekre vonatkozó törvényt, amely védelemben részesíti a 
kisebbségek valamennyi tagját a testi és szóbeli támadásokkal szemben,”

2. rész „valamint megfelel a tagjelölt országokra vonatkozó koppenhágai kritériumoknak, 
garantálva a kisebbségek tiszteletét és védelmét;”

3. rész „felhívja az EU-t és a tagállamokat, hogy fokozzák a Törökországban veszélyben 
lévő emberijog-védők védelmét és támogatását, többek között sürgősségi segélyek 
révén;”
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12. bek.
1. rész „aggodalmát fejezi ki az LMBTI-személyek emberi jogainak megsértése miatt, 

különösen ami a Pride felvonulások és az LMBTI-rendezvények egész országra 
kiterjedő ismételt betiltását illeti, amelyet a szükségállapot feloldása ellenére még 
mindig alkalmaznak, és felszólít ezen diszkriminatív tilalmak azonnali 
visszavonására; felszólítja Törökországot, hogy hozzon megfelelő intézkedéseket a 
hátrányos helyzetű csoportok – így a romák és a szír menekültek és menedékkérők – 
ellen irányuló gyűlöletbeszéd és gyűlölet-bűncselekmények megelőzése és büntetése 
érdekében, és felszólít a helyzetük javítását célzó további erőfeszítésekre; felszólítja 
Törökországot, hogy teljes körűen hajtsa végre a 2016–2021-es romaintegrációs 
stratégiai tervet, külön figyelmet fordítva a cigányellenesség leküzdésére, biztosítsa 
a romák számára a megfizethető minőségi lakhatáshoz való hozzáférést, 
gondoskodjon az oktatáshoz való hozzáférésükről és hozzon intézkedéseket a korai 
iskolaelhagyás megelőzése céljából, küzdjön a szegregáció ellen és növelje a romák 
foglalkoztatási arányát;”

2. rész „aggodalommal állapítja meg, hogy növekszik az úgynevezett 
»becsületgyilkosságok« száma; kéri Törökországot, hogy hangolja össze belső 
jogszabályait az Európa Tanács nők elleni és családon belüli erőszak megelőzéséről 
és felszámolásáról szóló Isztambuli Egyezményével; felhívja Törökországot, hogy 
biztosítsa valamennyi polgár teljes körű egyenlőségét, és foglalkozzon a kisebbségek 
tagjai által különösen az oktatással és tulajdonjogaik kapcsolatban tapasztalt 
problémákkal; emlékeztet annak fontosságára, hogy végre kell hajtani az Európa 
Tanács Parlamenti Közgyűlésének Imbroszról és Tenedoszról szóló határozatát, és 
felszólítja Törökországot, hogy segítse a szigetekre visszatérni kívánó kisebbségi 
családok hazatérését; üdvözli, hogy Imbrosz szigetén görög kisebbségi iskola nyílt, 
amit pozitív lépésként értékel;”

21. bek.
1. rész „a fentiek teljes körű figyelembevételével javasolja, hogy a Bizottság és az Európai 

Unió Tanácsa a Törökországgal zajló csatlakozási tárgyalásokat hivatalosan – a 
tárgyalási kerettel összhangban – függessze fel; egyidejűleg kijelenti, hogy 
elkötelezett a Törökországgal folytatott demokratikus és politikai párbeszéd iránt;”

2. rész „kéri a Bizottságot, hogy használja fel az IPA II és a jövőbeli IPA III keretében 
rendelkezésre álló forrásokat egy, az EU által közvetlenül kezelt külön keret révén a 
török civil társadalom, az emberijog-védők és az újságírók támogatására, valamint 
arra, hogy növelje az emberek közötti kapcsolatok, a tudományos párbeszéd, a török 
diákok számára az európai egyetemekre való eljutás, az újságírók számára pedig a 
médiaplatformok elérésének lehetőségeit azzal a céllal, hogy előmozdítsák a 
demokratikus értékeket és elveket, az emberi jogokat és a jogállamiságot;”

3. rész „az Európai Unióról szóló szerződés 49. cikkének sérelme nélkül, arra számít, hogy 
Törökország és az EU kapcsolatai valós partneri viszony keretében kapnak új 
értelmet; hangsúlyozza, hogy az EU és Törökország közötti politikai kapcsolatoknak 
a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok tiszteletben tartására vonatkozó 
feltételeken kell alapulniuk;”

PPE, ENF:
22. bek.
1. rész „megállapítja, hogy bár az uniós csatlakozási folyamat kezdetben erős motivációt 

jelentett a törökországi reformok számára, az utóbbi években erőteljes visszalépés 
történt a jogállamiság és az emberi jogok terén;” kivéve: „hogy bár az uniós 
csatlakozási folyamat kezdetben erős motivációt jelentett a törökországi reformok 
számára”
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2. rész „hogy bár az uniós csatlakozási folyamat kezdetben erős motivációt jelentett a 
törökországi reformok számára”

3. rész „emlékeztet rá, hogy a Parlament többször kérte az igazságszolgáltatásról és 
alapvető jogokról szóló 23. fejezet, valamint a jogérvényesülésről, a szabadságról és 
a biztonságról szóló 24. fejezet megnyitását egy olyan időszakban, amikor a török 
kormány komoly reformok folytatására tett ígéretet;  mély sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy a csatlakozási eszközöket a Tanács általi folyamatos akadályoztatás miatt nem 
lehetett a lehető legteljesebb mértékben kihasználni;”

Egyéb
Neoklis Sylikiotis (GUE/NLG képviselőcsoport) szintén aláírta a 5., 7., 9., 10., 11., 12., 13., és 15. 
sz. módosítást.

37. A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2019. évi éves növekedési 
jelentés

Jelentés: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

18 GUE/NGL NSz - 146, 457, 8

19 GUE/NGL NSz - 160, 438, 17

20 GUE/NGL NSz - 114, 483, 12

21 GUE/NGL NSz - 113, 486, 15

22 GUE/NGL NSz - 141, 439, 36

23 GUE/NGL NSz - 125, 448, 45

24 GUE/NGL NSz - 119, 481, 16

25 GUE/NGL NSz - 158, 459, 5

1 bek. után

26 GUE/NGL NSz - 69, 536, 16

2. bek. után 1 S&D VE - 273, 336, 13

3. bek. után 2 GUE/NGL NSz - 82, 501, 38

8. bek. 9 GUE/NGL NSz - 127, 482, 10

8. bek. után 11 EFDD NSz - 168, 431, 17

10. bek. 12 EFDD NSz - 171, 413, 31

11. bek. után 4 GUE/NGL NSz - 156, 448, 12

14. bek. után 5 GUE/NGL NSz - 83, 465, 71
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

6 GUE/NGL NSz - 168, 442, 10

16. bek. után 7 GUE/NGL NSz - 111, 466, 41

18. bek. után 8 GUE/NGL -

25. bek. 13 EFDD NSz - 96, 460, 65

29. bek. 3 GUE/NGL NSz - 146, 454, 13

29. bek. után 14 EFDD NSz - 140, 424, 51

15 GUE/NGL NSz - 103, 497, 19

16 GUE/NGL NSz - 137, 469, 11

A. preb. után

17 GUE/NGL NSz - 88, 505, 26

K. preb. 10 EFDD NSz - 173, 419, 24

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 387, 186, 50

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
EFDD: 10., 11., 12., 13., 14. mód.
GUE/NGL: 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26. mód.

38. A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2019. évi éves növekedési 
jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai

Jelentés: Marian Harkin (A8-0162/2019)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2 PPE ESz - 263, 352, 1

rész.

1 +

2 +

2. bek.

bek. eredeti szöveg

3/ESz - 288, 323, 5

10. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

18. bek. 1 ALDE NSz - 237, 358, 23
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

6 GUE/NGL NSz - 276, 321, 23

rész.

1 +

bek. eredeti szöveg

2/ESz - 305, 310, 3

21. bek. 7 GUE/NGL NSz + 365, 221, 32

rész.

1 +

26. bek. bek. eredeti szöveg

2/ESz + 307, 288, 18

32. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 322, 288, 3

rész.

1/NSz - 292, 312, 16

3 PPE

2/NSz - 283, 319, 16

rész.

1/NSz + 382, 222, 17

40. bek.

bek. eredeti szöveg

2/NSz + 311, 298, 9

rész.

1 +

2/ESz + 362, 254, 2

41. bek. bek. eredeti szöveg

3 -

43. bek. 4 PPE -

rész.

1 +

45. bek. bek. eredeti szöveg

2 -

rész.

1 +

G. preb. bek. eredeti szöveg

2 -
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

3/ESz - 296, 318, 1

J. preb. 5 GUE/NGL -

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 434, 142, 39

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
GUE/NGL: 6., 7. mód.
S&D: 1. mód. 40. bek.

Külön szavazásra irányuló kérelmek
PPE: 10., 32., 40. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ALDE:
2. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a régiókon belül és a régiók között” és „hangsúlyozza, 

hogy a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás keretében a 
foglalkoztatási és szociális megfontolásokat ugyanolyan súllyal kell figyelembe 
venni, mint a gazdasági szempontokat;”

2. rész „a régiókon belül és a régiók között”
3. rész „hangsúlyozza, hogy a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás 

keretében a foglalkoztatási és szociális megfontolásokat ugyanolyan súllyal kell 
figyelembe venni, mint a gazdasági szempontokat;”

40. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és a szükséges kiegészítő állami kiadások engedélyezése;”
2. rész a fenti szövegrész

PPE:
18. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „elismeri, hogy a megszorító intézkedések nem megfelelőek 

ahhoz, hogy fenntartható megoldásokat nyújtsanak ezekre a problémákra;”
2. rész a fenti szövegrész

41. bek.
1. rész „megjegyzi, hogy a szociális és egészségügyi szolgáltatások elengedhetetlenek a 

szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem támogatásához” kivéve „és a 
társadalmi kirekesztés”

2. rész „és a társadalmi kirekesztés” és „és felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
biztosítsanak beruházási és költségvetési mozgásteret e szolgáltatások fejlesztéséhez, 
annak biztosítása érdekében, hogy azok megfizethetők, hozzáférhetők és magas 
színvonalúak legyenek;”

3. rész „figyelmeztet arra, hogy az egészségügyi és gondozási politikákra irányuló 
folyamatos állami beruházások hiányában a várható élettartam tendenciái az 
elkövetkező években megfordulhatnak;”

45. bek.
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1. rész „emlékeztet arra, hogy az éves növekedési jelentés számos szociális beruházási 
területet részesít előnyben, többek között az egészségügyet, a tartós ápolási-
gondozási rendszereket és az állami lakásokat; hangsúlyozza, hogy az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottság amellett érvel, hogy a jól megtervezett, hatékony és 
eredményes, jövőorientált szociális beruházások számos pozitív hatást fejtenek ki,”

2. rész „amelyeket nem költségnek, hanem Európa növekedési és foglalkoztatási 
lehetőségeibe történő befektetésnek kell tekinteni; hangsúlyozza, hogy e 
célkitűzések végrehajtásához mozgástérre van szükség a közkiadások tekintetében;”

Verts/ALE:
26. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a politikai döntéshozatal során” és „megfelelő szabályozási 

keretet hoznak létre”
2. rész a fenti szövegrész

S&D:
3. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „valamint a kötelező nyugdíjrendszer foglalkoztatói, 

kiegészítő és magánnyugdíjrendszerekkel való kiegészítése”
2. rész a fenti szövegrész

ALDE, PPE:
G. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „– a gazdasági válság, a megszorító politikák és a 

strukturális reformok következtében –” és „sajnos”
2. rész „sajnos”
3. rész „– a gazdasági válság, a megszorító politikák és a strukturális reformok 

következtében –”


