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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
AK alacsony érvényességi küszöbérték (a képviselők 1/20-a)
KK közepes érvényességi küszöbérték (a képviselők 1/10-e)
MK magas érvényességi küszöbérték (a képviselők 1/5-e)
TITK. titkos szavazás
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1. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (2014–2020)***I

Jelentés: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

egyetlen szavazás NSz + 516, 23, 17

Egyéb
Eljárási okok miatt az alábbi preambulumbekezdést beillesztik a végleges jogi aktus szövegébe:
„Tekintettel az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépéséből fakadó sürgető helyzetre, 
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.”

2. Az Egyesült Királyság vizein tevékenységet folytató uniós halászhajókra vonatkozó 
halászati engedélyek és az Egyesült Királyság halászhajói által az uniós vizeken 
végzett halászati műveletek ***I

Jelentés: Chris Davies (A9-0014/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

egyetlen szavazás NSz + 574, 24, 2

Egyéb
Eljárási okok miatt az alábbi preambulumbekezdést beillesztik a végleges jogi aktus szövegébe:
„Tekintettel az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépéséből fakadó sürgető helyzetre, 
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.”

3. Az EU általános költségvetésének 2020. évi végrehajtása és finanszírozása az 
Egyesült Királyság Unióból való kilépésével összefüggésben ***

Ajánlás: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

szavazás: Egyetértési 
eljárás

NSz + 543, 30, 46
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4. Az (EU) 2019/501 rendelet és az (EU) 2019/502 rendelet alkalmazási időszaka ***I

Rendeletre irányuló javaslat (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 - 2019/0179(COD))

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

szavazás: a Bizottság 
javaslata

NSz + 618, 0, 6

Egyéb
Eljárási okok miatt az alábbi preambulumbekezdést beillesztik a végleges jogi aktus szövegébe:
„Tekintettel az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépéséből fakadó sürgető helyzetre, 
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.”


