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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

  1/20 alacsony érvényességi küszöbérték (a képviselők 1/20-a)
  1/10 közepes érvényességi küszöbérték (a képviselők 1/10-e)
  1/5 magas érvényességi küszöbérték (a képviselők 1/5-e)
TITK. titkos szavazás
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1. A sürgősségi eljárás alkalmazására vonatkozó határozat: Az (EU) 2019/501 
rendelet és az (EU) 2019/502 rendelet alkalmazási időszaka ***I

A sürgősségi eljárás alkalmazására vonatkozó határozat C9-0108/2019

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

szavazás: Szavazás 
sürgősségi eljárás 

alkalmazására irányuló 
kérelemről

+

2. Az Eurojust és a Szerbiával kötendő együttműködési megállapodás *

Jelentés: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

egyetlen szavazás NSz + 583, 18, 51

3. 4/2019. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2019. évi általános költségvetéshez: 
Kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok csökkentése a frissített kiadási 
szükségleteknek, valamint a bevételek (saját források) aktualizálásának 
megfelelően

Jelentés: John Howarth (A9-0012/2019) (minősített többség és a leadott szavazatok háromötöde 
szükséges)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

4/2019. számú költségvetés-módosítási tervezet:

1-11
13-16

bizottság +4/2019. számú 
költségvetés-

módosítási tervezet:
12 bizottság NSz + 487, 125, 40

Állásfoglalási indítvány

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 538, 113, 9

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ID: 12. mód.
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4. A Rugalmassági Eszközből a migráció, a menekültek beáramlása és a biztonsági 
fenyegetések céljára 2019-ben felhasználandó összegek kiigazítása 

Jelentés: John Howarth (A9-0013/2019) (minősített többség és a leadott szavazatok háromötöde 
szükséges)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

szavazás: a Bizottság 
javaslata

NSz - 53, 526, 82

5. Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: hatóanyagok, többek között a 
flumioxazin

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B9-0103/2019

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány B9-0103/2019 
(ENVI bizottság)

szavazás: állásfoglalás 
(a szöveg egésze)

NSz + 402, 222, 39

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
GUE/NGL zárószavazás

6. Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: hatóanyagok, többek között a 
klórtoluron 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B9-0104/2019

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány B9-0104/2019 
(ENVI bizottság)

szavazás: állásfoglalás 
(a szöveg egésze)

NSz + 417, 200, 40

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
GUE/NGL: zárószavazás
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7. Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: A géntechnológiával módosított 
MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) kukorica

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B9-0107/2019

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány B9-0107/2019 
(ENVI bizottság)

szavazás: állásfoglalás 
(a szöveg egésze)

NSz + 436, 208, 16

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE, ID, GUE/NGL: zárószavazás

8. Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: A géntechnológiával módosított 
A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) szójabab

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B9-0105/2019

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány B9-0105/2019 
(ENVI bizottság)

szavazás: állásfoglalás 
(a szöveg egésze)

NSz + 426, 208, 20

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE, ID, GUE/GNL: zárószavazás
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9. Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: A géntechnológiával módosított 
MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 kukorica, valamint a 
MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 és DAS-40278-9 egyszeres genetikai 
eseményekből kettőt, hármat vagy négyet ötvöző, géntechnológiával módosított 
kukorica

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B9-0106/2019

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány B9-0106/2019 
(ENVI bizottság)

szavazás: állásfoglalás 
(a szöveg egésze)

NSz + 435, 207, 18

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE, ID, GUE/NGL: zárószavazás

10. Külföldi beavatkozás a tagállamok és az Európai Unió demokratikus folyamataiba

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0108/2019, B9-0111/2019

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány B9-0108/2019 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, )

1 bek. után 7 ECR ESz + 358, 283, 12

2 S&D NSz + 436, 126, 924. bek.

13 Verts/ALE ESz + 356, 293, 12

4. bek. után 14 Verts/ALE ESz + 350, 267, 44

5. bek. 3 S&D NSz + 347, 282, 34

8. bek. 1=
8=

PPE
ECR

ESz - 308, 327, 28

10. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 566, 58, 39

13. bek. 15 Verts/ALE ESz + 400, 250, 10

21. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 472, 178, 13
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

28. bek. 9 ECR -

10 ECR ESz + 367, 259, 3834. bek.

bek. eredeti szöveg kül. ↓

35. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 573, 72, 16

11T ECR NSz + 320, 306, 35

rész.

1/NSz ↓

36. bek.

bek. eredeti szöveg

2/NSz ↓

4. bev. hiv. 4 ECR +

E. preb. 12 Verts/ALE -

F. preb. 5 ECR -

J. preb. 6 ECR -

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 469, 143, 47

Állásfoglalási indítvány: B9-0111/2019 
(ID)

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) ↓

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
S&D: 36. bek.; 2., 3. és 11. mód.
Renew: 10. bek., 21., 35.; zárószavazás

Külön szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE: 34. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
S&D:
§ 36
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „hogy további megfontolás tárgyává lehetne tenni,”
2. rész a fenti szövegrész
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11. Többéves pénzügyi keret 2021–2027 és saját források: ideje megfelelni a polgárok 
elvárásainak

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány: B9-0110/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)

1 bek. után 1 GUE/NGL -

2. bek. után 2 GUE/NGL -

3 GUE/NGL -3. bek. után

13 GUE/NGL NSz - 120, 438, 103

rész.

1/NSz + 456, 180, 28

4. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

4 GUE/NGL -4. bek. után

5 GUE/NGL NSz - 93, 491, 77

5. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 382, 221, 57

5. bek. után 14 GUE/NGL NSz - 67, 435, 155

6 GUE/NGL NSz - 80, 518, 606. bek. után

17 GUE/NGL NSz - 176, 431, 56

7. bek. után 7 GUE/NGL NSz - 137, 503, 21

8. bek. után 8 GUE/NGL NSz - 202, 424, 30

9. bek. 19 ECR -

9. bek. után 9 GUE/NGL NSz - 151, 480, 27

10 GUE/NGL NSz - 134, 420, 10410. bek. után

15 GUE/NGL NSz - 134, 488, 38

11 GUE/NGL NSz - 139, 433, 8411. bek. után

18 GUE/NGL NSz - 68, 579, 13
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

12. bek. után 12 GUE/NGL NSz - 183, 438, 41

13. bek. után 16 GUE/NGL NSz - 95, 458, 106

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 426, 163, 67

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0112/2019 ID NSz ↓

B9-0113/2019 GUE/NGL ↓

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
PPE: zárószavazás (B9-0110/2019)
S&D: zárószavazás (B9-0110/2019)
ID: 4. bek. (első rész), 5. bek. zárószavazás (B9-0110/2019) zárószavazás (B9-

0112/2019)
GUE/NGL: 5-18. mód.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ID:
4. bek.
1. rész „megismétli, hogy a következő többéves pénzügyi keretet 2018-as árakon 1324,1 

milliárd EUR-ban kell meghatározni, ami az EU-27 bruttó nemzeti jövedelmének 
(GNI) 1,3%-át teszi ki;”

2. rész „hangsúlyozza, hogy ez a globális számadat az egyes uniós programok és 
szakpolitikák számára előírt finanszírozási szint alulról felfelé történő értékelésének 
eredménye; ” „ebben az összefüggésben emlékeztet arra, hogy a Parlament fel 
kívánja lendíteni a kiemelt programokat (például az ifjúságpolitika, a kutatás és az 
innováció, a környezetvédelem és az éghajlatvédelmi átállás, az infrastruktúra, a 
kkv-k, a digitalizáció és a szociális jogok területén), a meglévő uniós szakpolitikák 
(nevezetesen a kohézió, a mezőgazdaság és a halászat) finanszírozásának 
fenntartása, valamint a további felelősségi körök (például a migráció, a külső 
fellépés és a védelem területén) további pénzügyi eszközökkel való ellátása 
érdekében; ” „szilárd meggyőződése, hogy az erőforrások uniós szintű összevonása 
hozza létre az európai hozzáadott értéket a hatékonyságot, a szolidaritást és a 
globális hatást illetően;” „ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy a jövőbeni 
kiadásoknál meg kell erősíteni az eredményekre való összpontosítást;”

12. Foglalkoztatási és szociális politikák az euróövezetben

Jelentés: Yana Toom (A9-0016/2019)
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Alternatív 
állásfoglalási 

indítvány

1 ID NSz - 109, 509, 40

rész.

1 +

2/NSz + 364, 228, 57

1. bek. bek. eredeti szöveg

3/NSz - 296, 317, 43

szavazás: állásfoglalási indítvány (a szöveg 
egésze)

(EMPL bizottság)

NSz + 422, 131, 101

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ID: 1. mód.
PPE, S&D: 1. bek., (3. és 4. rész)

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
a képviselők 1/10-e
1. bek.
1. rész „megjegyzi, hogy bár az EU gazdasági feltételei jelenleg kedvezőek és az általános 

foglalkoztatás folyamatosan növekszik, továbbra is kulcsfontosságú az ifjúsági 
munkanélküliség elleni küzdelem, illetve a NEET-fiatalok problémáinak 
gördülékeny megoldása, és még mindig sok a sürgős tennivaló a hosszú távú 
munkanélküliség, a munkaerőpiaci szegmentáció és az egyenlőtlenségek, a 
sérülékeny csoportok befogadása, a dolgozói szegénység és a termelékenység terén, 
különösen az esetleges globális gazdasági lassulással vagy recesszióval 
összefüggésben; ” „rendkívül sajnálatosnak tartja, hogy a reálbérek uniós szintű 
növekedése alatta marad annak, amit a pozitív munkaerőpiac és a gazdasági 
teljesítmény alapján várni lehetne; ”

2. rész „felhívja a Bizottságot, hogy ismertessen egy európai munkanélküliségi 
viszontbiztosítási rendszert a polgárok védelme és külső sokkhatások során az 
államháztartásokra nehezedő nyomás csökkentése érdekében;”

3. rész „új pénzügyi eszközt szorgalmaz a tartós munkanélküliség kezelésére, amely 
pénzügyi támogatást nyújtana az átlagon felül tartós munkanélküliséggel küzdő 
régiók intézkedéseihez és projekteihez;”


