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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. Az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodásban foglalt, a baromfihúsra és 
baromfihús-készítményekre meghatározott kereskedelmi kedvezmények 
módosításáról szóló, az EU és Ukrajna közötti megállapodás ***

Ajánlás: Enikő Győri (A9-0024/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

szavazás: egyetértési 
eljárás

NSz + 444, 128, 74

2. A hozzáadottérték-adóra és a jövedéki adóra vonatkozó rendelkezések módosítása 
az uniós keretben végzett védelmi feladatok tekintetében *

Jelentés: Paul Tang (A9-0034/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

egyetlen szavazás NSz + 528, 78, 61

3. A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Joëlle Elvinger 

Jelentés: Olivier Chastel (A9-0030/2019) (titkos szavazás (az eljárási szabályzat 191. cikkének (1) 
bekezdése))

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

szavazás: Joëlle 
Elvinger kinevezése

TITK. + 512, 79, 70
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4. A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – François Roger Cazala 

Jelentés: Isabel García Muñoz (A9-0031/2019) (titkos szavazás (az eljárási szabályzat 191. cikkének 
(1) bekezdése))

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

szavazás: François-
Roger Cazala 

kinevezése

TITK. + 568, 42, 55

5. A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Alex Brenninkmeijer 

Jelentés: Tomáš Zdechovský  (A9-0028/2019) (titkos szavazás (az eljárási szabályzat 191. cikkének (1) 
bekezdése))

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

szavazás: Alex 
Brenninkmeijer 

kinevezése

TITK. + 555, 17, 47

6. A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Nikolaos Milionis 

Jelentés: Sándor Rónai (A9-0027/2019) (titkos szavazás (az eljárási szabályzat 191. cikkének (1) 
bekezdése))

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

szavazás: Nikolaos 
Milionis kinevezése

TITK. + 590, 15, 47
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7. A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Klaus-Heiner Lehne 

Jelentés: Tomáš Zdechovský  (A9-0029/2019) (titkos szavazás (az eljárási szabályzat 191. cikkének (1) 
bekezdése))

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

szavazás: Klaus-
Heiner Lehne 

kinevezése

TITK. + 497, 130, 32

8. Gyermekjogok a gyermek jogairól szóló egyezmény elfogadásának 30. évfordulója 
alkalmából

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány B9-0178/2019 
(ECR)

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz - 128, 497, 40

Állásfoglalási indítvány B9-0179/2019 
(ID)

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz - 128, 523, 20

Állásfoglalási indítvány B9-0180/2019
(PPE, Verts/ALE, GUE/NGL)

1. bek. 15 ECR NSz - 210, 417, 42

1 bek. után 16 ECR NSz - 168, 428, 72

rész.

1/NSz + 607, 62, 8

2. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 505, 148, 17

5. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 530, 110, 39

rész.7. bek. bek. eredeti szöveg

1/NSz + 568, 90, 24
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2/NSz + 566, 78, 35

10. bek. után 17 ECR -

23. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 529, 57, 90

27. bek. 18 ECR NSz - 301, 351, 16

26 ID NSz - 129, 497, 5327. bek. után

27 ID NSz - 94, 527, 60

rész.

1/NSz + 668, 6, 6

29. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 449, 202, 22

rész.

1/NSz + 656, 8, 16

30. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 533, 124, 21

19T ECR NSz - 184, 437, 54

rész.

1/NSz + 614, 34, 30

31. bek.

bek. eredeti szöveg

2/NSz + 481, 154, 43

28 ID NSz - 118, 518, 42

29 ID NSz - 136, 502, 41

33. bek. után

30 ID NSz - 102, 523, 56

34. bek. után 20 ECR NSz - 311, 349, 15

35. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 495, 114, 67

35. bek. után 21 ECR NSz - 310, 328, 40

rész.

1/NSz + 572, 50, 58

36. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 515, 127, 40
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1/NSz + 626, 41, 14

38. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 524, 139, 18

38. bek. után 22 ECR NSz - 308, 336, 34

rész.

1/NSz + 656, 4, 20

39. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 432, 218, 19

rész.

1/NSz + 582, 27, 57

40. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 443, 156, 70

23 ECR NSz - 152, 504, 26

rész.

1/NSz + 567, 89, 20

41. bek.

bek. eredeti szöveg

2/NSz + 514, 117, 42

50. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 517, 105, 55

rész.

1/NSz + 582, 60, 30

61. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 475, 163, 33

7. bev. hiv. bek. eredeti szöveg NSz + 512, 127, 38

10. bev. hiv. bek. eredeti szöveg NSz + 615, 40, 23

1 ECR NSz - 155, 505, 21

2 ECR NSz - 178, 476, 24

3 ECR NSz - 196, 468, 14

4 ECR NSz - 164, 509, 7

12. bev. hiv. után

5 ECR -
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

6 ECR NSz - 133, 464, 74

24 ID NSz - 137, 508, 30

A. preb. után

25 ID NSz - 133, 481, 53

C. preb. 7 ECR NSz - 199, 418, 54

rész.

1/NSz + 643, 7, 8

E. preb. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 437, 220, 19

N. preb. 9 ECR NSz - 146, 508, 23

10 ECR NSz - 312, 357, 9N. preb. után

11 ECR NSz - 292, 344, 41

8 ECR NSz - 199, 471, 10

12 ECR NSz - 218, 443, 15

13 ECR NSz - 133, 506, 36

P. preb. után

14 ECR NSz - 168, 492, 15

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 495, 58, 87

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ECR: zárószavazás B9-0178/2019, B9-0180/2019; 1-4., 6-16., 18-23. mód.; 2., 5., 7., 23., 

29., 30., 31., 38., 40., 41., 50., 61. bek.; 7., 10. bev. hiv.; E. preb.

Verts/ALE: 61. bek.
ID: zárószavazás (B9-0179/2019), (B9-0180/2019)

7., 8., 13., 15., 16., 18., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. mód.
2., 7., 31., 35., 36., 39., 40. bek.

GUE/NGL: zárószavazás (B9-0180/2019)

Külön szavazásra irányuló kérelmek
ECR: 5., 23., 31., 40., 50. bek.; 7., 10. bev. hiv.
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
31. bek.
1. rész „felhívja a tagállamokat egyfelől az inkluzív oktatáshoz való jog biztosítására, 

másfelől a szexualitásra vonatkozó átfogó, életkornak megfelelő információkhoz 
való hozzáférés”

2. rész „valamint a szexuális és reproduktív egészségügyi ellátás igénybevételi 
lehetőségének, továbbá az iskolai kereteken belüli, fiataloknak szóló párkapcsolati 
oktatás biztosítására, különös tekintettel egyes országok azon intézkedéseire, 
amelyek megtiltják az iskolák számára, hogy foglalkozzanak a szexuális irányultság 
és a nemi identitás kérdésével;”

40. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az LMBTI-gyermekek, a külföldi harcosok gyermekeinek, 

a fogva tartott gyermekek, a bebörtönzött szülők gyermekeinek, az LMBTI-szülők 
gyermekeinek”

2. rész a fenti szövegrész

ECR:
29. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „Egyenlőséget” és „nemek közötti”
2. rész a fenti szövegrész

30. bek.
1. rész „kiemeli, hogy a digitális korszakban az integrációnak és az innovációnak kell az 

oktatás és a képzés alapelveiként szolgálniuk; úgy véli, hogy a digitális 
technológiáknak nem szabad erősíteniük a meglévő egyenlőtlenségeket, hanem 
ehelyett e technológiákat a különböző társadalmi-gazdasági hátterű és különböző 
uniós régiókból származó diákok közötti digitális szakadék megszüntetésére kell 
felhasználni; hangsúlyozza, hogy a befogadáson alapuló megközelítésnek ki kell 
aknáznia az új digitális technológiák által biztosított forrásokban rejlő összes 
lehetőséget, a személyre szabott oktatást és az oktatási intézmények közötti 
partnerségeket is ideértve, és hogy ennek jóvoltából e megközelítés lehetővé teheti a 
minőségi oktatáshoz és képzéshez való hozzáférést a hátrányos helyzetű és kevesebb 
lehetőséggel rendelkező csoportokból származó személyek számára,”

2. rész „többek között a migránsok és menekültek, valamint a kisebbségek integrációjának 
támogatása révén;”

38. bek.
1. rész „aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy továbbra is vannak olyan gyermekek, többek 

között az Unióban is, akik születésükkor hontalan státuszúnak minősülnek, és 
továbbra sem élhetnek az alapvető – egyebek mellett az egészségügyi ellátáshoz, az 
oktatáshoz és a szociális védelemhez való – jogokkal; megismétli a tagállamokhoz 
intézett felhívását, amelyben a hontalan gyermekek problémájának Unión belüli és 
kívüli, nemzetközi joggal összhangban történő megoldását szorgalmazza;”

2. rész „felhívja a Bizottságot, hogy a hontalanság kockázatának felszámolása érdekében 
mozdítsa elő a születés anyakönyveztetéséhez való egyetemes hozzáférést, valamint 
a gyermekek állampolgárság megszerzéséhez való jogát;”

41. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „nemi alapú”
2. rész a fenti szövegrész
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61. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és sürgeti a tagállamokat, hogy valamennyi európai 

gyermeket – sajátos családi helyzetüket, valamint a gyermek mindenek felett álló 
érdekét elsődleges szempontként figyelembe véve – szállítsanak haza, valamint 
gondoskodjanak a rehabilitációjukhoz és reintegrációjukhoz szükséges támogatásról; 
sajnálja, hogy az uniós tagállamok mind ez ideig nem cselekedtek”

2. rész a fenti szövegrész

E. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „nemen, szexuális identitáson” és „etnikai hovatartozáson, 

migrációs vagy tartózkodási státuszon”
2. rész a fenti szövegrész

ID:
36. bek.
1. rész „hangsúlyozza, hogy a kísérő nélküli kiskorúak mindenekelőtt potenciálisan 

veszélyben lévő gyermekek, és hogy esetükben a tagállamoknak és az Európai 
Uniónak nem a migrációs politikákat, hanem a gyermekek védelemét kell 
vezérelvként követniük, tiszteletben tartva ezzel a gyermek mindenek felett álló 
érdekére vonatkozó alapelvet;”

2. rész „felhívja a tagállamokat, hogy hajtsák végre a kísérő nélküli kiskorúak európai uniós 
helyzetéről szóló, 2013. szeptember 12-i európai parlamenti 
állásfoglalást[footnoteRef:16], valamint felkéri a Bizottságot, hogy újítsa meg a 
kísérő nélküli kiskorúakról szóló cselekvési tervét (2010–2014);”

39. bek.
1. rész „felszólítja a tagállamokat, hogy minden gyermeket elsősorban gyermekként 

kezeljenek;”
2. rész „társadalmi vagy etnikai hovatartozástól, nemtől, szexuális irányultságtól, 

képességtől vagy migrációs státusztól függetlenül”

ECR, ID:
2. bek.
1. rész „felhívja a Bizottság megválasztott elnökét, hogy hozzon konkrét intézkedéseket 

annak érdekében, hogy láthatóbbá tegye a gyermekek jogaival kapcsolatos uniós 
fellépéseket”

2. rész „például azáltal, hogy egy jelentős közéleti személyiséget nevez ki a gyermekek 
jogaival foglalkozó uniós képviselővé; javasolja, hogy ez a képviselő kifejezetten és 
kizárólagosan feleljen a gyermekekért, szolgáljon hivatkozási pontként a 
gyermekekkel kapcsolatos valamennyi uniós kérdésben és szakpolitikai területen, és 
biztosítsa a gyermekek jogainak védelmére vonatkozó következetes és összehangolt 
megközelítést az EU valamennyi belső és külső politikájában és fellépésében; 
felszólít egy uniós gyermekvédelmi központ létrehozására, amely biztosítaná ezt a 
hatékony és összehangolt megközelítést, és hatékony és összehangolt választ adna a 
gyermekek szexuális zaklatására és a gyermekekkel szembeni erőszak valamennyi 
formájára;”
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7. bek.
1. rész „emlékeztet arra, hogy az éghajlatváltozás és az emberi tevékenység okozta 

környezeti kockázatok, többek között a légszennyezés, az endokrin károsító anyagok 
és a növényvédő szerek káros hatással vannak a gyermekekre;”

2. rész „felszólítja az EU-t és a tagállamokat, hogy a Párizsi Megállapodással összhangban 
fokozzák a gyermekek számára egészséges környezet biztosítására irányuló 
intézkedéseket, fellépve az éghajlatváltozás negatív hatásai ellen, nevezetesen az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése révén;”

Egyéb
Łukasz Kohut (S&D képviselőcsoport) szintén aláírta a B9-0180/2019. sz. állásfoglalási 
indítványt.
Isabel Wiseler-Lima (PPE képviselőcsoport) szintén aláírta az B9-0180/2019 sz. állásfoglalási 
indítványt.
Helmut Geuking (ECR képviselőcsoport) szintén aláírta a B9-0178/2019. sz. állásfoglalási 
indítványt.


