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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 szabadságjogok helyzete Algériában

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019, 
B9-0199/2019

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány: RC-B9-0193/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)

1 ID NSz - 159, 471, 283. bek. után

2 ID NSz - 135, 463, 67

4. bek. után 3 ID NSz - 140, 484, 37

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) +

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0193/2019 ECR ↓

B9-0194/2019 S&D ↓

B9-0195/2019 ID ↓

B9-0196/2019 PPE ↓

B9-0199/2019 Renew ↓

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ID: 1., 2. és 3. mód.
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2. Kuba, Jose Daniel Ferrer ügye

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, 
B9-0210/2019, B9-0213/2019

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány: RC-B9-0200/2019
(PPE, Renew, ECR)

1. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 616, 29, 18

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 382, 243, 42

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0200/2019 PPE ↓

B9-0202/2019 ECR ↓

B9-0205/2019 S&D ↓

B9-0207/2019 GUE/NGL ↓

B9-0210/2019 Verts/ALE ↓

B9-0213/2019 Renew ↓

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
S&D: 1. bek.
PPE: zárószavazás (RC-B9-0200/2019)

Külön szavazásra irányuló kérelmek
S&D: 1. bek.
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3. Haiti

Állásfoglalási indítványok: B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, 
B9-0222/2019, B9-0223/2019

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány: RC-B9-0214/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) +

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0214/2019 PPE ↓

B9-0217/2019 Verts/ALE ↓

B9-0219/2019 ECR ↓

B9-0221/2019 S&D ↓

B9-0222/2019 GUE/NGL ↓

B9-0223/2019 Renew ↓

4. A kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó vámkontingens egy részének 
kiosztása tekintetében az EU és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött 
megállapodás  ***

Ajánlás: Bernd Lange (A9-0038/2019)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

szavazás: Egyetértési 
eljárás

NSz + 457, 140, 71
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5. A kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó vámkontingens egy részének 
kiosztása tekintetében az EU és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött 
megállapodás (állásfoglalás)

Jelentés: Bernd Lange (A9-0037/2019)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

1. bek. 1 GUE/NGL -

2. bek. 2 GUE/NGL -

3. bek. 3 GUE/NGL NSz - 190, 462, 16

4. bek. után 4 GUE/NGL NSz - 242, 403, 20

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 459, 145, 66

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
GUE/NGL 3., 4. mód.

Egyéb
Helmut Scholz (GUE/NGL képviselőcsoport) szintén aláírta a 1–4. sz. módosításokat.
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6. A bolíviai helyzet

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, 
B9-0191/2019, B9-0192/2019

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány: RC-B9-0187/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)

1. bek. előtt 1 GUE/NGL NSz - 110, 474, 87

3. bek. 2 GUE/NGL NSz - 270, 377, 24

3. bek. után 3 GUE/NGL NSz - 144, 490, 36

4. bek. után 9 Verts/ALE -

8. bek. után 4 GUE/NGL NSz - 161, 491, 16

D. preb. 5T Verts/ALE -

G. preb. 6 Verts/ALE -

H. preb. 7T Verts/ALE ESz - 263, 343, 66

K. preb. 8 Verts/ALE -

K. preb. után 10 Verts/ALE -

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 425, 132, 109

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0187/2019 PPE ↓

B9-0188/2019 Verts/ALE ↓

B9-0189/2019 ECR ↓

B9-0190/2019 GUE/NGL ↓

B9-0191/2019 Renew ↓

B9-0192/2019 S&D ↓

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
GUE/NGL: 1., 2., 3. és 4. mód. zárószavazás (RC-B9-0187/2019)
PPE: zárószavazás (RC-B9-0187/2019)
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7. Éghajlati és környezetvédelmi vészhelyzet

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, 
B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány: RC-B9-0209/2019
(S&D, Renew, GUE/NGL)

Cím 10 PPE ESz - 238, 412, 20

rész.

1/NSz - 101, 560, 9

7 képviselők

2/NSz - 95, 563, 9

11 ID NSz - 124, 538, 3

9 PPE ESz - 227, 418, 21

rész.

1/NSz + 374, 269, 23

1. bek.

bek. eredeti szöveg

2 +

rész.

1/NSz - 101, 555, 15

16 ECR

2/NSz ↓

15 GUE/NGL NSz - 148, 514, 9

rész.

1/NSz + 609, 59, 6

2/NSz + 543, 119, 8

3/NSz + 532, 122, 15

2. bek.

bek. eredeti szöveg

4/NSz + 465, 192, 16

rész.

1/NSz + 491, 165, 17

2. bek. után 17 ECR

2/NSz + 405, 219, 41
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

3. bek. után 1 Verts/ALE, 
GUE/NGL

NSz + 352, 303, 5

4. bek. után 2 Verts/ALE, 
GUE/NGL

NSz - 155, 507, 8

5. bek. után 3 Verts/ALE, 
GUE/NGL

NSz - 260, 394, 16

6. bek. után 18 Verts/ALE, 
GUE/NGL

NSz - 158, 495, 21

rész.

1 +

4. bevezető hivatkozás bek. eredeti szöveg

2 +

5. bev. hiv. után 6 képviselők NSz - 95, 555, 24

12 GUE/NGL -A. preb.

bek. eredeti szöveg kül. +

4 Renew +B. preb.

13 GUE/NGL -

14 GUE/NGL -

5 Renew +

C. preb.

8 PPE -

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 429, 225, 19

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0209/2019 Renew NSz ↓

B9-0211/2019 Verts/ALE NSz ↓

B9-0212/2019 S&D ↓

B9-0215/2019 PPE ↓

B9-0216/2019 ECR ↓

B9-0218/2019 ID NSz ↓

B9-0220/2019 GUE/NGL ↓
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Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
GUE/NGL: zárószavazás (RC-B9-0209/2019)
Verts/ALE: 1., 2., 3., 11., 15., 16., 18. mód. zárószavazás RC-B9-0209/2019, zárószavazás B9-

0209/2019, zárószavazás B9-0211/2019
ECR 7., 16. és 17. mód.
ID: 1. bek. (1. rész), 2. bek. 6., 11. mód. zárószavazás (RC-B9-0209/2019), zárószavazás 

(B9-0218/2019)

Külön szavazásra irányuló kérelmek
ID: A. preb.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ID:
7. mód.
1. rész „emlékeztet arra, hogy az éghajlatváltozás az emberiség előtt álló sok kihívás 

egyike, és hogy világszerte minden államnak és érdekelt félnek minden tőle telhetőt 
meg kell tennie annak tudományos mérése érdekében, hogy a politika és különösen a 
kiadások megfigyelhető tényeken, ne pedig apokaliptikus félelemkeltésen vagy 
megbízhatatlan modelleken alapuljanak; hangsúlyozza, hogy nincs tudományos 
konszenzus arról, hogy az éghajlatváltozás hány százaléka emberi eredetű, és hány 
százaléka természetes;”

2. rész „megjegyzi, hogy a globális hőmérséklet az előre jelzettnél sokkal lassabban 
emelkedik, és hogy ennek megfelelően nincs éghajlati és környezeti vészhelyzet;”

16. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „sürgősen”, „és hajtson végre” és „a nulla nettó kibocsátás 

2050-ig történő eléréséhez”
2. rész a fenti szövegrész

1. bek.
1. rész „megállapítja, hogy éghajlati és környezeti vészhelyzet áll fenn;”
2. rész „felhívja a Bizottságot, a tagállamokat és az összes globális szereplőt – kinyilvánítva 

egyúttal saját kötelezettségvállalását is –, hogy sürgősen tegyék meg a szükséges 
konkrét lépéseket e fenyegetés leküzdése és megfékezése érdekében, még mielőtt túl 
késő lenne;”

4. bevezető hivatkozás
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az éghajlatváltozás káros hatásaival kapcsolatos legfrissebb 

és legátfogóbb tudományos bizonyítékokra”
2. rész a fenti szövegrész

PPE, ID:
17. mód.
1. rész „elismeri intézményi felelősségét szénlábnyomának csökkentésében; javasolja saját 

intézkedések elfogadását a kibocsátások csökkentésére, ideértve járműflottájának 
nulla kibocsátású járművekkel való felváltását is,”

2. rész „és felhív minden tagállamot, hogy állapodjanak meg egyetlen székhelyben az 
Európai Parlament számára;”
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2. bek.
1. rész „nyomatékosan kéri az új Bizottságot, hogy teljeskörűen értékelje valamennyi 

idevágó jogalkotási és költségvetési javaslat környezeti hatását”, kivéve: „éghajlati 
és”

2. rész „éghajlati és”
3. rész „továbbá biztosítsa, hogy a javaslatok maradéktalanul összeegyeztethetők legyenek 

a globális felmelegedés mértékének 1,5°C-ra való korlátozására irányuló 
célkitűzéssel,”

4. rész „és hogy ne járuljanak hozzá a biológiai sokféleség csökkenéséhez;”

8. Az ENSZ 2019. évi éghajlatváltozási konferenciája (COP 25)

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B9-0174/2019

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány: B9-0174/2019
(ENVI Bizottság, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

1. bek. előtt 11 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

NSz - 175, 259, 234

51 GUE/NGL NSz - 123, 534, 13

rész.

1 +

1. bek.

bek. eredeti szöveg

2/NSz + 606, 55, 8

3. bek. után 52 GUE/NGL NSz + 420, 231, 19

rész.

1/NSz + 548, 74, 48

2 +

9. bek. bek. eredeti szöveg

3 +

rész.

1/NSz + 537, 119, 15

14. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

rész.20. bek. bek. eredeti szöveg

1 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2 +

43 ECR ESz - 294, 367, 9

rész.

1 +

21. bek.

bek. eredeti szöveg

2 +

22. bek. 44 ECR NSz - 151, 492, 32

45 ECR NSz - 243, 407, 19

rész.

1/NSz - 131, 409, 129

53 GUE/NGL

2 -

1 Verts/ALE NSz - 154, 402, 115

19 PPE NSz - 199, 447, 25

rész.

1/NSz + 520, 135, 13

23. bek.

bek. eredeti szöveg

2/NSz + 382, 271, 14

54 GUE/NGL -

2 Verts/ALE NSz - 151, 398, 120

20 PPE NSz - 185, 452, 32

24. bek.

bek. eredeti szöveg NSz + 388, 271, 9

25. bek. 21 PPE ESz + 352, 309, 7

rész.

1/NSz + 634, 27, 8

26. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

27. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 540, 108, 21

rész.28. bek. bek. eredeti szöveg

1 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2 +

55 GUE/NGL -32. bek.

bek. eredeti szöveg kül/ESz + 374, 277, 21

33. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 363, 287, 20

34. bek. 56 GUE/NGL -

35. bek. 57 GUE/NGL NSz - 280, 375, 12

58 GUE/NGL NSz - 261, 388, 1635. bek. után

59 GUE/NGL ESz - 263, 386, 11

36. bek. 46 ECR -

39. bek. után 22 PPE NSz + 356, 298, 17

40. bek. 60 GUE/NGL ESz + 549, 98, 21

42. bek. 61 GUE/NGL -

37 PPE ESz - 260, 396, 17

rész.

1/NSz + 375, 280, 12

45. bek.

bek. eredeti szöveg

2 +

46. bek. 62 GUE/NGL NSz - 137, 482, 47

rész.

1/NSz + 491, 147, 33

3 Verts/ALE

2/NSz - 222, 419, 23

rész.

1 ↓

10 Renew

2 ↓

63 GUE/NGL ↓

rész.

52. bek.

bek. eredeti szöveg

1/NSz ↓
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2/NSz ↓

3/NSz ↓

4/NSz ↓

5/NSz ↓

6/NSz ↓

4 Verts/ALE NSz + 343, 306, 752. bek. után

64 GUE/NGL ESz - 125, 536, 5

65 GUE/NGL ESz + 336, 314, 6

rész.

1 ↓

53. bek.

bek. eredeti szöveg

2 ↓

23 PPE -53. bek. után

47 ECR NSz - 312, 331, 22

54. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

38 képviselők NSz + 322, 298, 4556. bek.

bek. eredeti szöveg NSz ↓

rész.

1/Esz + 587, 55, 9

58. bek. bek. eredeti szöveg

2/ESz - 305, 342, 18

61. bek. 48 ECR NSz - 235, 368, 58

66 GUE/NGL ESz - 269, 381, 19

rész.

1/NSz + 519, 122, 19

2 +

6. bek.2

bek. eredeti szöveg

3 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

64. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

24 PPE ESz + 341, 314, 11

rész.

1/NSz + 428, 207, 31

25 PPE

2/NSz - 272, 354, 36

64. bek. után

67 GUE/NGL NSz - 104, 430, 128

rész.

1/NSz - 262, 394, 9

12rev=
26=

képviselők 
PPE

2/NSz - 177, 459, 24

49 ECR -

65. bek.

bek. eredeti szöveg kül. +

13=
27=

képviselők 
PPE

NSz - 266, 360, 4066. bek.

bek. eredeti szöveg kül. +

5 Verts/ALE +

14=
28=

képviselők 
PPE

-

15=
29=

képviselők 
PPE

-

66. bek. után

16=
30=

képviselők 
PPE

-

67. bek. 31T PPE NSz - 140, 463, 57

67. bek. után 6 Verts/ALE NSz + 487, 136, 40

9 Verts/ALE NSz + 366, 256, 38

32 PPE NSz - 119, 502, 36

rész.

1 ↓

68 bek.

bek. eredeti szöveg

2 ↓
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

3 ↓

4 ↓

5 ↓

6 ↓

34 PPE -

rész.

1 +

69. bek.

bek. eredeti szöveg

2/ESz + 364, 280, 13

rész.

1/Esz + 341, 308, 10

69. bek. után 18=
35=

képviselők 
PPE

2/ESz - 222, 404, 25

rész.

1/NSz - 165, 474, 21

70. bek. 68 GUE/NGL

2 -

71. bek. 69 GUE/NGL -

36 PPE ESz + 305, 293, 5472. bek.

50 ECR ↓

73. bek. 70 GUE/NGL ESz + 429, 198, 18

75. bek. 7T Verts/ALE NSz - 167, 477, 17

76. bek. 8T Verts/ALE -

rész.

1 +

77. bek. bek. eredeti szöveg

2/ESz + 364, 284, 9

rész.

1 +

78. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 611, 40, 8
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1 +

80. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 538, 76, 42

rész.

1 +

82. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 526, 122, 8

83. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

90. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

rész.

1 +

91. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

11. bek.3 71 GUE/NGL -

114. bek. után 72 GUE/NGL NSz - 100, 481, 77

115. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

rész.

1 +

116. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 528, 88, 41

rész.

1 +

118. bek. bek. eredeti szöveg

2 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

18. bev. hiv. 39 ECR ESz + 415, 194, 44

B. preb. 40 ECR -

C. preb. 41 ECR -

I. preb. bek. eredeti szöveg kül. +

K. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 481, 148, 25

rész.

1/Esz - 122, 520, 10

L. preb. 42 ECR

2 -

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 430, 190, 34

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
PPE: 19., 20., 22., 25., 38. mód. 27., 52., 56. bek.
S&D: 11. mód.
GUE/NGL: 51., 52., 53. mód. (1. rész), 57., 58., 62., 67., 68. (1. rész), 72. mód.
ID: 1. bek. (2. rész), 9. bek. (1. rész), 14. bek. (1. rész), 23., 26. bek. (1. rész), 33., 45. 

bek. (1. rész), 52. bek. (3. rész), 56., 62. bek. (1. rész), 78. bek. (2. rész), 80. bek. (2. 
rész), 82. bek. (2. rész), 116. bek. (2. rész); K. preb. zárószavazás

ECR 38., 44., 45. és 47. mód. 24., 56. bek.
Verts/ALE: mód.: 1., 2., 3., 4., 6., 7., 9., 11., 19., 20., 25., 26., 27., 31., 32., 48. 56. bek.; 

zárószavazás

Külön szavazásra irányuló kérelmek
PPE: 27., 33., 56., 65., 66. bek.
képviselők: 24., 32., 33., 54., 56., 65., 66., 115. bek. I. preb.
Renew: 56. bek.
GUE/NGL: 64., 83., 90. bek. K. preb.
ECR 27. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
3. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: ’sajnálja azonban, hogy felülvizsgált energetikai hitelezési 

politikája továbbra is lehetővé teszi az úgynevezett „alacsony szén-dioxid-tartalmú 
gázokkal” kapcsolatos infrastrukturális beruházásokat, egyértelmű és konkrét 
környezetvédelmi biztosítékok nélkül;”

2. rész a fenti szövegrész

10. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „2021-ig véget vessen a fosszilis tüzelőanyagokkal 

kapcsolatos projektek támogatásának, 2020-ig pedig valamennyi finanszírozási 
tevékenysége igazodjon a Párizsi Megállapodás elveihez és céljaihoz;”

2. rész a fenti szövegrész
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18=35= mód.
1. rész „szorgalmazza az alternatív üzemanyagok kutatására és piaci bevezetésére irányuló 

finanszírozás fokozását;”
2. rész „megjegyzi, hogy az alternatív üzemanyagok piacra jutásának és használatának 

ösztönzését mindig előnyben kell részesíteni az üzemanyagok további adóztatásával 
szemben;”

42. mód.
1. rész „mivel az éghajlatváltozás aránytalanul sújtja a fejlődő országokat, ám azok több 

CO2-t bocsátanak ki, mint a fejlett országok;”
2. rész „mivel a »fejlett« és »fejlődő« országok közötti bináris különbségtétel (I. 

melléklet/nem I. melléklet) a többoldalú éghajlat-politikai fellépésben már nem 
indokolt;”

77. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „2020-ig”
2. rész a fenti szövegrész

képviselők
23. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „nemzetileg meghatározott hozzájárulásának”, „egy a 

gazdaság egészére vonatkozó cél kitűzésével, amely szerint az üvegházhatású gázok 
kibocsátását 2030-ra legalább 55%-kal csökkenteni kell az 1990-es szinthez képest;”

2. rész a fenti szövegrész

28. bek.
1. rész „úgy véli, hogy folytatni kell a fogyasztáson alapuló éghajlati hatások mérésére 

szolgáló, megbízható modell kidolgozására irányuló munkát;”
2. rész „tudomásul veszi, hogy a Bizottság mélyreható elemzése arra a következtetésre 

jutott, hogy a termelésből származó kibocsátások csökkentésére irányuló uniós 
erőfeszítéseket némileg aláássa a nagyobb szénlábnyomú országokból származó 
árucikkek importja, azonban azt is, hogy az EU már jelentősen hozzájárult más 
országok kibocsátásának csökkentéséhez a megnövekedett kereskedelmi forgalom, 
valamint exportjának jobb szén-dioxid-hatékonysága révén;”

118. bek.
1. rész „úgy véli, hogy az Európai Parlamentet – mivel a nemzetközi megállapodásokhoz 

szükség van az egyetértésére, és társjogalkotóként központi szerepet játszik a Párizsi 
Megállapodás Unión belüli végrehajtásában – megfelelően be kell vonni az uniós 
küldöttségbe;”

2. rész „elvárja ezért, hogy részt vehessen az uniós koordinátorok ülésein a Madridban 
tartott COP25 konferencián, és hogy biztosítsanak számára hozzáférést minden 
előkészítő dokumentumhoz a tárgyalások megkezdésének időpontjától kezdve;”

GUE/NGL
53. mód.
1. rész „támogatja az uniós nemzetileg meghatározott hozzájárulás aktualizálását”
2. rész „úgy véli, hogy ezt azzal párhuzamosan kell megtenni, hogy az uniós jogban rögzítik 

azt a célt, miszerint a karbonsemlegességet a lehető leghamarabb, ideális esetben 
2040-ig, de legkésőbb 2050-ig el kell érni; felszólítja a többi globális gazdaságot, 
hogy tegyék naprakésszé a nemzetileg meghatározott hozzájárulásaikat annak 
érdekében, hogy globális hatásokat érjenek el;”
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68. mód.
1. rész „emlékeztet arra, hogy a globális ÜHG-kibocsátások 23%-a a mezőgazdaságból 

származik, és világviszonylatban az erdőirtás 80%-a a mezőgazdaságához 
kapcsolódik; hangsúlyozza, hogy a világ növekvő népessége elégséges táplálásának 
biztosítása érdekében agroökológiai gazdálkodásba és a fenntartható termelési és 
fogyasztási szerkezetekbe történő beruházásokra van szükség; hangsúlyozza, hogy a 
hatékonyság önmagában nem jelent megfelelő dekarbonizációs stratégiát a 
mezőgazdasági ágazat számára;”

2. rész „felhívja a feleket, hogy aktívan népszerűsítsék az egészséges és fenntartható 
étrendeket;”

21. bek.
1. rész „hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az EU ambiciózus és inkluzív éghajlat-

politikával rendelkezzen a globális színtéren hiteles és megbízható partnerként való 
fellépés érdekében, valamint hogy az EU megőrizze globális éghajlat-politikai 
vezető szerepét;”

2. rész „hangsúlyozza ezért annak szükségességét, hogy az EU befektessen és jelentős 
haladást érjen el a kutatás és az iparban alkalmazható innovációk terén;”

ID:
1. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és hogy világszerte az összes államnak és szereplőnek 

minden erejével küzdenie kell ellene;”
2. rész a fenti szövegrész

14. bek.
1. rész „hangsúlyozza, hogy a nemzetileg meghatározott hozzájárulások jelenlegi szintjét 

ötszörösére kell emelni ahhoz, hogy ne lépjük túl az 1,5°C-os határt;”
2. rész „kiemeli, hogy ez a globális törekvés technikailag még mindig megvalósítható, és 

számos, a környezetet és a lakosság egészségét érintő haszonnal járhat együtt;”

26. bek.
1. rész „hangsúlyozza, hogy minden éghajlat-politikát a méltányos átalakítás elvével 

összhangban és a civil társadalommal és a szociális partnerekkel szoros 
együttműködésben kell megvalósítani;”

2. rész „úgy véli ezért, hogy a szociális partnerség és a civil társadalmi szerepvállalás 
nemzeti és uniós szinten történő megerősítése elengedhetetlen ahhoz, hogy a 
társadalom valamennyi szektorában igazságos, inkluzív és szociálisan fenntartható 
módon valósuljon meg a klímasemlegesség; az a véleménye, hogy az 
éghajlatváltozás mérséklését és az ahhoz való alkalmazkodást támogató eszközként 
létfontosságúak a természeten alapuló megoldások, az ökoszisztémák helyreállítása 
és védelme, valamint a biológiai sokféleség;”

45. bek.
1. rész „megismétli, hogy a KAP a jövőben nem nyújthat támogatást a környezetre és az 

éghajlatra nézve káros tevékenységekhez,”
2. rész „ideértve a tőzeglápok lecsapolását és az öntözés céljára való túlzott mértékű 

vízkivételt, és nem szankcionálhatja a fák mezőgazdasági területen való jelenlétét;”
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78. bek.
1. rész „üdvözli a montreali jegyzőkönyv kigali módosításának hatálybalépését;  

meggyőződése, hogy ennek új lendületet kell adnia az EU számára a fluortartalmú 
üvegházhatású gázokról szóló rendelet gyors felülvizsgálatához az ismert 
hiányosságok kezelése céljából, amelyek fenyegetést jelentenek az EU éghajlat-
politikai törekvésére nézve, mint amilyen például a hidro-fluor-szénhidrogénekkel 
(HFC) folytatott illegális kereskedelem”

2. rész „és a kén-hexafluorid (SF6) felhasználása elleni nem elégséges fellépés;”

80. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és hogy megmutassuk a világnak, hogy az ipar és a 

klímasemlegesség nem összeegyeztethetetlenek egymással;”
2. rész a fenti szövegrész

82. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és egy uniós éghajlat-politikai jogszabálynak”
2. rész a fenti szövegrész

116. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „ismételten sajnálatát fejezi ki ezért Donald Trump, az 

Egyesült Államok elnöke azon bejelentése miatt, hogy az Egyesült Államok ki kíván 
lépni a Párizsi Megállapodásból;”

2. rész a fenti szövegrész

ECR
20. bek.
1. rész „üdvözli, hogy az ENSZ 2019-es éghajlat-politikai csúcstalálkozója alatt elindították 

az éghajlati törekvések szövetségét, amely az UNFCCC-ben részes 59 olyan felet 
foglalja magában, akik jelezték, hogy a Párizsi Megállapodás rendelkezéseinek 
megfelelően 2020-ig emelt szintű nemzetileg meghatározott hozzájárulást kíván 
benyújtani, 65 fél pedig – köztük az EU is – jelezte, hogy azon munkálkodik,”

2. rész „2050-ig sajnálatát fejezi ki azonban amiatt, hogy az Európai Parlament kéréseinek 
ellenére nem minden uniós tagállam volt kész támogatni, hogy ambiciózusabb 
legyen az EU nemzetileg meghatározott hozzájárulásának szintje;”
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53. bek.
1. rész „hangsúlyozza a klímasemleges gazdaságra történő méltányos átalakítás fontosságát, 

és azt, hogy előretekintő és részvételen alapuló megközelítésre van szükség annak 
biztosítása érdekében, hogy az átalakítás előnyökkel járjon a polgárok számára, és 
támogassák a legkiszolgáltatottabb régiókat és közösségeket; úgy véli, hogy egy, a 
méltányos átalakítást támogató alap létrehozása egyike azon eszközöknek, amelyek 
uniós szintű használatával garantálják, hogy inkluzív és tájékoztatáson alapuló 
átalakítást biztosítsanak a szén-dioxid-mentesítés által leginkább érintett uniós 
polgárok és régiók, például az átalakuló szénbányászati régiók számára; elismeri, 
hogy önmagukban a kompenzációs alapok nem garantálják a méltányos átalakítást, 
és bármilyen átalakítási politikán belül alapvető szerepet kell kapnia az említett 
uniós régiók fejlesztésére és korszerűsítésére, és az átalakítás élén járó szereplők 
támogatására irányul átfogó uniós stratégiának; úgy véli, hogy Európa 
éghajlatvédelmi átállásának ökológiai, gazdasági és társadalmi szempontból 
fenntarthatónak kell lennie; felszólítja az EU-t és a tagállamokat, hogy e tekintetben 
vezessenek be megfelelő szakpolitikákat és finanszírozást,”

2. rész „amelyet az érintett tagállamok általi világos, hiteles és érvényesíthető rövid és 
hosszú távú, a gazdaság egészére kiterjedő szén-dioxid-mentesítési 
kötelezettségvállalásokhoz kell kötni, beleértve azt is, hogy végleges nemzeti 
energia- és éghajlat-politikai terveikbe építsenek bele a szénnek az EU azon 
kötelezettségvállalásával összhangban lévő időtartamon belüli kivezetését célzó 
konkrét politikákat, miszerint a globális felmelegedés mértékét a Párizsi 
Megállapodás hosszú távú célkitűzéseivel és a 2050-re elérendő klímasemlegességi 
célkitűzéssel összhangban tartja;”
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91. bek.
1. rész „emlékeztet arra, hogy az EU energiauniójának két fő célját az 

energiahatékonyságnak különösen az „energiahatékonyság az első helyen” elve 
megvalósításán keresztül prioritásként történő kezelése, valamint a megújuló 
energiaforrások terén vállalt globális vezető szerep képezi; hangsúlyozza, hogy a 
megújuló energiaforrások részarányára vonatkozó, 2030-ig elérendő uniós 
célkitűzést 32%-ban vagy afelett, az energiahatékonysági célkitűzést pedig 32,5%-
ban vagy afelett határozták meg;”

2. rész „kiemeli, hogy ezek a célok – habár az ÜHG-kibocsátásoknak a korábban vártnál 
nagyobb mértékű csökkenéséhez vezetnek – nincsenek összhangban a Bizottság új 
megválasztott elnöke által javasolt 50–55%-os csökkenéssel, sem a globális 
felmelegedés mértékének 1,5°C-ra történő korlátozására irányuló célkitűzéssel; 
felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy határozzák meg a megújuló energia 
részarányának növeléséhez és az energiahatékonyság fokozásához szükséges, az 
ÜHG-kibocsátás csökkentésére irányuló céllal összhangban lévő további szükséges 
erőfeszítéseket; szorgalmazza az energiahatékonysági intézkedések világszerte 
történő előmozdítását és a megújuló energia kellő időben történő alkalmazását;”

Verts/ALE:
25. mód.
1. rész „tudomásul veszi Ursula von der Leyennek, a Bizottság megválasztott elnökének 

bejelentését, miszerint a kibocsátáskereskedelmi rendszert kiterjesztik az uniós 
kereskedelmi rendszer által még nem lefedett ágazatokra; elutasítja ezen ágazatok 
közvetlen felvételét az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerébe;”

2. rész „kéri a Bizottságot, hogy nyújtson be jelentést a Parlamentnek és a Tanácsnak egy, 
az ilyen ágazatokra vonatkozó külön kibocsátáskereskedelmi rendszerről szóló 
hatásvizsgálattal együtt; nyomatékosan kiemeli, hogy egy szén-dioxid-árazási 
rendszer nem helyettesítheti vagy gyengítheti az olyan meglévő intézkedéseket, mint 
a személygépkocsikra és teherautókra vonatkozó szén-dioxid-kibocsátási 
szabványok vagy az éghajlat-politikai rendelet, ehelyett ki kell egészítenie a 
meglévő jogszabályokat annak érdekében, hogy a szakpolitikai kombináció 
részeként megerősítse az EU éghajlat-politikai törekvéseit, ahogyan arra Frans 
Timmermans, a Bizottság megválasztott ügyvezető alelnöke is utalt parlamenti 
meghallgatásas során;”

PPE, Verts/ALE:
mód: 12rev=26=
1. rész A szöveg egésze, az alábbi kifejezések felcserélésével:  „legkésőbb 2050-ig teljes 

mértékben szén-dioxid-mentesíteni kell;” az alábbi szövegrésszel: „továbbra is 
ambiciózus kibocsátáscsökkentési pályán kell maradnia;”

2. rész a kifejezések felcserélése „legkésőbb 2050-ig teljes mértékben szén-dioxid-
mentesíteni kell;” az alábbi szövegrésszel: „továbbra is ambiciózus 
kibocsátáscsökkentési pályán kell maradnia;”

PPE, képviselők:
68 bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „emlékeztet rá, hogy a becslések szerint a hajózásból 

származó szén-dioxid-kibocsátás a 2050-ig tartó időszakban 50–250%-kal növekszik 
majd;” „2023 előtti”, „haladéktalanul”, „kötelező”, „mielőbb tegyen javaslatot 
további uniós fellépésekre”, „gondolva például a tengeri ágazat ETS-rendszerbe való 
felvételére, valamint”

2. rész „emlékeztet rá, hogy a becslések szerint a hajózásból származó szén-dioxid-
kibocsátás a 2050-ig tartó időszakban 50–250%-kal növekszik majd;”

3. rész „2023 előtt”
4. rész „haladéktalanul”
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5. rész „kötelezővé”
6. rész: „mielőbb tegyen javaslatot további uniós fellépésekre”, „gondolva például a tengeri 

ágazat ETS-rendszerbe való felvételére, valamint”

69. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a környezetbarát alkatrészekkel rendelkező zöld hajókra”
2. rész a fenti szövegrész

PPE, képviselők, ID, ECR:
52. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „ezért felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa az uniós 

beruházások éghajlatra és biológiai sokféleségre gyakorolt hatásának ellenőrzését, és 
adott esetben terjesszen elő harmonizált és kötelező erejű szabályokat;” „felhívja a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy a következő többéves pénzügyi keret teljes 
mértékben megfeleljen a Párizsi Megállapodásnak, és semmilyen kiadás ne legyen 
ezzel ellentétes;” „hangsúlyozza a Zöld Klíma Alap feltöltésének fontosságát, és 
ösztönzi a tagállamokat, hogy a források kezdeti mozgósításakor emeljék legalább 
kétszeresére hozzájárulásukat;” „felszólítja az Európai Beruházási Bankot, hogy 
gyorsan vessen véget a fosszilis tüzelőanyagokra épülő projektek számára nyújtott 
hiteleknek, kivéve, ha ezekben a projektekben a szén helyettesítésére szolgáló 
áthidaló technológiaként gázt használnak a megújuló energiaforrásokkal 
kombinálva”, „abban az esetben, ha nem léteznek más alternatívák, rendelkezésre 
állnak a magas szén-dioxid-kibocsátással járó bezáródási hatások elkerülésére 
szolgáló biztosítékok, és megteszik a megfelelő lépéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a kibocsátáscsökkentési pálya továbbra is összhangban legyen a 
Párizsi Megállapodás célkitűzéseivel;”

2. rész „ezért felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa az uniós beruházások éghajlatra és 
biológiai sokféleségre gyakorolt hatásának ellenőrzését, és adott esetben terjesszen 
elő harmonizált és kötelező erejű szabályokat;”

3. rész „felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a következő többéves pénzügyi 
keret teljes mértékben megfeleljen a Párizsi Megállapodásnak, és semmilyen kiadás 
ne legyen ezzel ellentétes;”

4. rész „hangsúlyozza a Zöld Klíma Alap feltöltésének fontosságát, és ösztönzi a 
tagállamokat, hogy a források kezdeti mozgósításakor emeljék legalább kétszeresére 
hozzájárulásukat;”

5. rész „felszólítja az Európai Beruházási Bankot, hogy gyorsan vessen véget a fosszilis 
tüzelőanyagokra épülő projektek számára nyújtott hiteleknek, kivéve, ha ezekben a 
projektekben a szén helyettesítésére szolgáló áthidaló technológiaként gázt 
használnak a megújuló energiaforrásokkal kombinálva”

6. rész: „abban az esetben, ha nem léteznek más alternatívák, rendelkezésre állnak a magas 
szén-dioxid-kibocsátással járó bezáródási hatások elkerülésére szolgáló biztosítékok, 
és megteszik a megfelelő lépéseket annak biztosítása érdekében, hogy a 
kibocsátáscsökkentési pálya továbbra is összhangban legyen a Párizsi Megállapodás 
célkitűzéseivel;”

PPE, Renew:
58. bek.
1. rész „emlékezteti a feleket annak szükségességére, hogy elegendő forrást irányozzanak 

elő ahhoz, hogy a kötelezettségvállalások fellépések formájában megvalósuljanak, és 
végrehajtsák a Párizsi Megállapodás célkitűzéseinek eléréséhez szükséges 
intézkedéseket; támogatja, hogy fokozódó lendületet kapott a szénkiigazítási 
mechanizmus bevezetése az EU határain az EU-ba érkező behozatallal szemben, a 
nemzetközi kereskedelem egyenlő versenyfeltételeinek megteremtése és a 
kibocsátásáthelyezés elkerülése érdekében;”
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2. rész „felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mielőbb vezessenek be tisztességes 
és progresszív szén-dioxid-kibocsátás-adóztatási rendszert;”

ID, ECR:
9. bek.
1. rész „hangsúlyozza, hogy az IPCC 1,5°C-os globális felmelegedésre vonatkozó 

különjelentése tekinthető a legátfogóbb és legfrissebb tudományos értékelésnek a 
Párizsi Megállapodással összhangban álló éghajlatváltozás-enyhítési módozatok 
tekintetében;”

2. rész „hangsúlyozza, hogy e jelentés szerint ahhoz, hogy jó esély legyen a globális 
hőmérsékletemelkedés 1,5°C alatt tartására 2100-ig – úgy, hogy a felmelegedés nem 
vagy csak korlátozottan lépi túl ezt a küszöböt –, legkésőbb 2067-re világszinten el 
kell érni az ÜHG-kibocsátásások nulla nettó szintjét, és 2030-ra évente 27,4 Gt CO2-
egyenértékre kell korlátozni a világszintű ÜHG-kibocsátást; hangsúlyozza, hogy e 
megállapítások fényében, valamint a Párizsi Megállapodással összhangban az EU-
nak globális vezetőként, a világ többi vezető gazdaságával együtt arra kell 
törekednie, hogy a lehető leghamarabb” és „az ÜHG-kibocsátások nulla nettó 
szintjét;”

3. rész „de legkésőbb 2050-re elérje”

képviselők, ID
6. 2. bek.
1. rész „kiemeli, hogy az éghajlatváltozás miatt lakhelyüket elhagyó emberek 80%-a nő és 

gyermek, akiket általában súlyosabban érint a éghajlatváltozás hatása,”
2. rész „akiket általában súlyosabban érint a éghajlatváltozás hatása, és akik nagyobb terhet 

viselnek ezzel kapcsolatban, mint a férfiak, annak ellenére, hogy nem vonják be őket 
az éghajlat-politikai fellépésekkel kapcsolatban meghozott legfontosabb döntésekbe; 
hangsúlyozza ezért, hogy az összes marginalizált társadalmi nem emancipációja, 
valamint a nemzetközi fórumokon, például az UNFCCC-n, valamint a nemzeti, 
regionális és helyi éghajlatvédelmi fellépésekben való teljes körű és egyenlő 
részvétele és vezető szerepe elengedhetetlen e fellépések sikeréhez és 
eredményességéhez;”

3. rész „úgy véli, hogy az EU-nak és a tagállamoknak teljes mértékben támogatniuk kell az 
UNFCCC nemek közötti egyenlőségre vonatkozó cselekvési tervének végrehajtását, 
különösen a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos szempontoknak az uniós 
éghajlat- és fejlesztéspolitikákba való beépítése révén, és elő kell mozdítaniuk az 
őslakos nők és női jogvédők részvételét az UNFCCC folyamatában;”

Egyéb
A 17. és 33. módosítást visszavonták.
Stéphane Séjourné és Chrysoula Zacharopoulou (Renew képviselőcsoport) visszavonta aláírását a 
38. módosításról.
Jadwiga Wiśniewska és az ECR képviselőcsoportja visszavonta aláírását az B9-0174/2019 sz. 
állásfoglalási indítványról.
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9. Az EU csatlakozása az Isztambuli Egyezményhez és a nemi alapú erőszak 
leküzdését szolgáló egyéb intézkedések

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány B9-0224/2019 
(ECR)

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz - 117, 493, 32

Közös állásfoglalási indítvány: B9-0225/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

1. bek. után 1 ID NSz - 157, 454, 24

2. bek. 4 Renew, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

NSz + 345, 260, 36

7. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 445, 112, 78

22. bek. után 3 ID NSz - 42, 554, 44

6. bev. hiv. után 2 ID NSz - 145, 470, 24

L. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 407, 138, 93

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 500, 91, 50

Állásfoglalási indítvány: B9-0226/2019 
(ID)

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) ↓

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ECR zárószavazás (B9-0224/2019)
Renew: 4. mód.
Verts/ALE: 7. bek.; l. preb. zárószavazás (B9-0225/2019)
ID: 1., 2. és 3. mód.

Külön szavazásra irányuló kérelmek
PPE: 7. bek.; L. preb.

Egyéb
Samira Rafaela, Martin Hojsík és Dragoş Pîslaru (Renew képviselőcsoport) szintén aláírták a B9-
0225/2019 sz. állásfoglalási indítványt.
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10. Az Oroszországi Föderáció közelmúltbeli intézkedései az 1991. január 13-i vilniusi 
tragikus események kivizsgálásában részt vett litván bírák, ügyészek és nyomozók 
ellen

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019, 
B9-0186/2019

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány: RC-B9-0182/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 493, 43, 86

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0182/2019 PPE ↓

B9-0183/2019 Verts/ALE ↓

B9-0184/2019 ECR ↓

B9-0185/2019 S&D ↓

B9-0186/2019 Renew ↓

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
PPE: zárószavazás (RC-B9-0182/2019)

11. Az Airbus-ügyben hozott WTO-határozat európai mezőgazdaságra gyakorolt 
hatásának kezelésére szolgáló intézkedések

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019, 
B9-0204/2019, B9-0206/2019, B9-0208/2019

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány: RC-B9-0197/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)

1. bek. után 6 GUE/NGL -

4. bek. után 2 Verts/ALE -

rész.6. bek. bek. eredeti szöveg

1 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2 +

rész.

1 +

7. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

4 Verts/ALE -

5 Verts/ALE -

7. bek. után

11 ID NSz - 99, 523, 3

15. bek. után 7 GUE/NGL -

3 Verts/ALE -16. bek. után

8 GUE/NGL -

A. preb. előtt 1 Verts/ALE -

D. preb. 9 ID -

F. preb. után 10 ID NSz - 97, 522, 6

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) +

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B9-0197/2019 ECR ↓

B9-0198/2019 S&D ↓

B9-0201/2019 PPE ↓

B9-0203/2019 Renew ↓

B9-0204/2019 Verts/ALE ↓

B9-0206/2019 GUE/NGL ↓

B9-0208/2019 ID ↓

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ID: 10., 11. mód.
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
Renew:
6. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „ezzel összefüggésben mély sajnálatának ad hangot amiatt, 

hogy a 2020. évi költségvetésben nem áll rendelkezésre megfelelő finanszírozás e 
célokra;”

2. rész a fenti szövegrész

7. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „valamint a belső piacon felmerülő zavarok kezelésére 

szolgáló bármilyen új vagy más, rendelkezésre álló eszközöket és megfelelő 
intézkedéseket;”

2. rész a fenti szövegrész

12. A WTO Fellebbezési Testületének válsága

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B9-0181/2019

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány B9-0181/2019 
(INTA bizottság)

3. bek. után 2 GUE/NGL NSz - 51, 544, 12

4. bek. után 1 PPE +

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 506, 46, 61

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
PPE: zárószavazás
GUE/NGL: 2. mód.

13. Egy új EU–AKCS partnerségi megállapodásra irányuló, folyamatban lévő 
tárgyalások

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B9-0175/2019

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány B9-0175/2019 
(DEVE bizottság)

rész.17. bek. bek. eredeti szöveg

1 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2 +

23. bek. 1 PPE ESz + 340, 250, 13

rész.

1/Esz - 278, 311, 5

2 PPE

2 ↓

5 Verts/ALE -

25. bek.

bek. eredeti szöveg NSz + 295, 286, 22

3 Verts/ALE -E. preb. után

4 Verts/ALE -

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) +

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ID: 25. bek.

Külön szavazásra irányuló kérelmek
PPE: 25. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
Renew:
2. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „különösen az éghajlattal, a kereskedelemmel, a 

biztonsággal és a migrációval kapcsolatos kérdések tekintetében;”
2. rész a fenti szövegrész

PPE, ECR:
17. bek.
1. rész „hangsúlyozza, hogy a nemek közötti egyenlőség és a nők szerepvállalásának 

növelése fontos szerepet játszik a fejlődés előmozdításában, és felhívja az Uniót és 
az AKCS-országokat, hogy a nemek közötti egyenlőséget átfogó kérdésként 
illesszék bele a megállapodásba;”

2. rész „hangsúlyozza, hogy a feleknek el kell kötelezniük magukat a szexuális és 
reproduktív egészség és jogok, valamint a Nemzetközi Népesedési és Fejlesztési 
Konferencia cselekvési programjának maradéktalan végrehajtása mellett;”


