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RÖVID INDOKOLÁS

A pénzügyi szektor és a vállalatok is egyre gyorsabb digitális átalakuláson mennek keresztül. 
Az Európai Unió támogatni kívánja ezt a fejleményt azáltal, hogy új jelentéstételi standardok 
létrehozásával megkönnyíti a kötelezővé tett adatokhoz és dokumentumokhoz való 
hozzáférést. Alapvető fontosságú, hogy a vállalati fenntarthatósággal kapcsolatos információk 
ezen átláthatósági erőfeszítések részét képezzék, hogy ne csak a befektetők, hanem a 
fogyasztók is tájékozottabbak legyenek a befektetési vagy vásárlási döntések meghozatalakor. 
Ennek hatékony módja egy „egységes európai hozzáférési pont” létrehozása, amely 
megkönnyíti a pénzügyi és fenntarthatósági információkhoz való hozzáférést, és lehetőség 
szerint biztosítja a géppel történő feldolgozás lehetőségét.  

A JURI bizottság véleményének előadója az egységes európai hozzáférési pontról szóló 
rendelet, valamint a salátairányelvek és -rendeletek módosítását javasolja, elsősorban a 
fenntarthatósági adatok formátumával és továbbításával kapcsolatos szempontokra 
összpontosítva, különösen mivel a fenntarthatósággal kapcsolatos vállalati beszámolásról 
szóló irányelv (CSRD) új jelentéstételi kötelezettségeket vezet be. 

A gyűjtőszervezetek által kapott vagy összeállított és az egységes európai hozzáférési ponton 
keresztül elérhetővé tett információk zökkenőmentes kezelésének biztosítása érdekében a 
rendelet bizonyos követelményeket ír elő, amelyek meghatározzák ezen információk 
formátumát és a szolgáltatandó metaadatok első jegyzékét.

Fontos, hogy egyes fenntarthatósági információk, például az éghajlatvédelmi átállási tervek 
vagy a vállalatirányításra vonatkozó bizonyos információk ne csak online legyenek elérhetők 
a digitalizált vezetői jelentésekben, hanem az egységes európai hozzáférési pont 
keresőeszközén keresztül metaadatként is hozzáférhetők legyenek. Hasonlóképpen, a 
fenntarthatósági beszámolóra vonatkozó bizonyosságnyújtási szint – korlátozott vagy 
megalapozott bizonyosság – fontos a vállalatok által szolgáltatott adatok 
megalapozottságának és a fenntarthatósági beszámolónak a pénzügyi beszámolóval 
egyenértékű szintje elérése felé tett előrehaladás megítéléséhez. Ezeket az információkat ezért 
konkrét metaadatok segítségével be kell építeni a keresőeszközbe.

Az adatok időben történő lekérdezésének és kinyerésének megkönnyítése érdekében meg kell 
tervezni a programozási interfész jellemzőit, és ki kell dolgozni a digitális címkék és 
metaadatok jegyzékét, amelyet a javasolt rendeletben már előírtakon felül kell megvalósítani. 
E célból az európai felügyeleti hatóságok (EFH-k, azaz az ESMA, az EBH és az EIOPA) 
vegyes bizottsága felel a technikaistandard-tervezetek kidolgozásáért. Tekintettel arra, hogy 
az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport (EFRAG) központi szerepet tölt be a 
fenntarthatósági beszámolási standardok kidolgozásában, a csoportot be kell vonni ezen új 
jellemzők kiválasztásába és kidolgozásába, különösen a fenntarthatósági információk 
hozzáférhetőségi formátumaira vonatkozó követelmények meghatározásába és a vezetői 
jelentéseken belüli, géppel olvasható címkék kiválasztásába.

Emellett az Európai Bizottság mérlegeli, hogy az egységes európai hozzáférési ponton 
bizonyos adatfelhasználási volumen és gyakoriság felett felhasználói díjakat alkalmazzon. Az 
előadó azt javasolja, hogy akkor is alkalmazzanak ilyen díjakat, amikor a rendelkezésre álló 
adatokat kereskedelmi célokra (újra) felhasználják. Az információkhoz való hozzáférés 
minden más esetben ingyenes. E tekintetben az ESMA-nak közzé kell tennie, hogy mekkora 
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letöltött adatmennyiség és gyakoriság túllépése esetén alkalmazandók díjak. Képesnek kell 
lennie arra is, hogy azonosítsa azokat a felhasználókat, akik nagy mennyiségű információt 
vagy gyakran frissített információt kérnek le, vagy akik kereskedelmileg kívánják tovább 
hasznosítani az adatokat. Az egyéni digitális nyilatkozat alkalmasnak tűnik e felhasználók 
megbízható azonosítására. 

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a tőkepiaci unióra 
vonatkozó cselekvési tervben15 a 
gazdálkodó egységekre vonatkozó 
pénzügyi és nem pénzügyi információkhoz 
való nyilvános hozzáférés javítása 
érdekében javasolta egy egységes európai 
hozzáférési pont létrehozását. A Bizottság 
által elfogadott digitális pénzügyi 
szolgáltatási stratégia16 meghatározza 
általános szinten, hogy a következő 
években Európa hogyan támogathatja a 
pénzügyi ágazat digitális transzformációját, 
és ennek érdekében hogyan mozdíthatja elő 
az adatvezérelt pénzügyi szolgáltatásokat. 
A Bizottság a fenntartható gazdaságra való 
átállás finanszírozási stratégiájában17 a 
pénzügyi rendszer középpontjába helyezte 
a fenntartható finanszírozást, és 
megállapította, hogy az a zöld 
megállapodás18 összefüggésében 
kulcsfontosságú eleme az uniós gazdaság 
zöld átállásának.

(1) A Bizottság a tőkepiaci unióra 
vonatkozó cselekvési tervben15 a 
gazdálkodó egységekre vonatkozó 
pénzügyi és nem pénzügyi információkhoz 
való, a létező jogszabályok által előírt 
nyilvános hozzáférés javítása érdekében 
javasolta egy egységes európai hozzáférési 
pont létrehozását. A Bizottság által 
elfogadott digitális pénzügyi szolgáltatási 
stratégia16 meghatározza általános szinten, 
hogy a következő években Európa hogyan 
támogathatja a pénzügyi ágazat digitális 
transzformációját, és ennek érdekében 
hogyan mozdíthatja elő az adatvezérelt 
pénzügyi szolgáltatásokat. A Bizottság a 
fenntartható gazdaságra való átállás 
finanszírozási stratégiájában17 a pénzügyi 
rendszer középpontjába helyezte a 
fenntartható finanszírozást, és 
megállapította, hogy az a zöld 
megállapodás18 összefüggésében 
kulcsfontosságú eleme az uniós gazdaság 
zöld átállásának.

_________________ _________________
15 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának: Tőkepiaci unió a 

15 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának: Tőkepiaci unió a 
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polgárok és a vállalkozások számára – új 
cselekvési terv, 2020. szeptember 24., 
COM(2020) 590 final.

polgárok és a vállalkozások számára – új 
cselekvési terv, 2020. szeptember 24., 
COM(2020) 590 final.

16 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának az uniós digitális 
pénzügyi szolgáltatási stratégiáról, 2020. 
szeptember 24., COM(2020) 591 final.

16 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának az uniós digitális 
pénzügyi szolgáltatási stratégiáról, 2020. 
szeptember 24., COM(2020) 591 final.

17 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának: A fenntartható 
gazdaságra való átállás finanszírozási 
stratégiája, 2021. július 6., 
COM(2021) 390 final.

17 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának: A fenntartható 
gazdaságra való átállás finanszírozási 
stratégiája, 2021. július 6., 
COM(2021) 390 final.

18 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának: Az európai zöld 
megállapodás, 2019. december 11., 
COM(2019) 640 final.

18 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának: Az európai zöld 
megállapodás, 2019. december 11., 
COM(2019) 640 final.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Annak érdekében, hogy a 
döntéshozók mind a gazdaságban, mind a 
társadalom más területein könnyen 
hozzáférjenek az adatokhoz és 
segítségükkel megalapozott, a piac 
hatékony működését támogató döntéseket 
hozhassanak, az (EU) XXX/XXX európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek19 [ESAP-
rendelet] megfelelően létre kell hozni az 
egységes hozzáférési pontot. Az alapvető 
fontosságú ágazatokban, köztük a pénzügyi 
ágazatban ezt a célt szolgálja a közös 
európai adatterek létrehozása. A pénzügyek 
világában várhatóan a következő években 
digitális átállás fog lezajlani, és az Uniónak 

(2) Annak érdekében, hogy a 
döntéshozók mind a gazdaságban, mind a 
társadalom más területein könnyen 
hozzáférjenek az adatokhoz és 
segítségükkel megalapozott, a piac 
hatékony működését támogató döntéseket 
hozhassanak, az (EU) XXX/XXX európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek19 [ESAP-
rendelet] megfelelően létre kell hozni az 
egységes hozzáférési pontot. Az alapvető 
fontosságú ágazatokban, különösen a 
pénzügyi ágazatban ezt a célt szolgálja a 
közös európai adatterek létrehozása. A 
pénzügyek világában várhatóan a 
következő években digitális átállás fog 
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ezt a folyamatot egyebek mellett azzal is 
támogatnia kell, hogy ösztönzi az 
adatvezérelt pénzügyi szolgáltatásokat. 
Emellett a fenntartható finanszírozásnak a 
pénzügyi rendszer középpontjába 
helyezése kulcsfontosságú eleme az uniós 
gazdaság zöld átállásának. Ahhoz, hogy a 
fenntartható finanszírozás sikerrel járuljon 
hozzá a zöld átálláshoz, alapvetően fontos, 
hogy a befektetők könnyen hozzáférjenek a 
vállalkozások fenntarthatóságával 
kapcsolatos információkhoz, és ezáltal 
megalapozottabb befektetési döntéseket 
hozhassanak. Mindezek érdekében javítani 
kell a nyilvános adatközlésre kötelezett, 
valamint a gazdasági tevékenységükre 
vonatkozó pénzügyi, illetve 
fenntarthatósági vonatkozású 
információkat önkéntesen egy 
gyűjtőszervezetnek továbbító természetes 
és jogi személyekre (a továbbiakban: 
gazdálkodó egységek) vonatkozó pénzügyi 
és nem pénzügyi jellegű információkhoz 
való nyilvános hozzáférést. Ennek 
hatékony módja uniós szinten egy olyan 
központi platform, az egységes európai 
hozzáférési pont létrehozása, amely 
elektronikus úton hozzáférést biztosít 
minden releváns információhoz.

lezajlani, és az Uniónak ezt a folyamatot 
egyebek mellett azzal is támogatnia kell, 
hogy ösztönzi az adatvezérelt pénzügyi 
szolgáltatásokat. Emellett a fenntartható 
finanszírozásnak a pénzügyi rendszer 
középpontjába helyezése kulcsfontosságú 
eleme az uniós gazdaság zöld átállásának, 
biztosítva, hogy egyetlen személy vagy 
hely se maradjon le. Ahhoz, hogy a 
fenntartható finanszírozás sikerrel járuljon 
hozzá a zöld átálláshoz, alapvetően fontos, 
hogy a befektetők könnyen hozzáférjenek a 
vállalkozások fenntarthatóságával 
kapcsolatos információkhoz, és ezáltal 
megalapozottabb befektetési döntéseket 
hozhassanak. Mindezek érdekében javítani 
kell a nyilvános adatközlésre kötelezett, 
valamint a gazdasági tevékenységükre 
vonatkozó pénzügyi, és/vagy 
fenntarthatósági vonatkozású 
információkat önkéntesen egy 
gyűjtőszervezetnek továbbítani kívánó 
természetes és jogi személyekre (a 
továbbiakban: gazdálkodó egységek) 
vonatkozó pénzügyi és nem pénzügyi 
jellegű információkhoz való nyilvános 
hozzáférést. Ennek hatékony módja uniós 
szinten egy olyan központi platform, az 
egységes európai hozzáférési pont 
létrehozása, amely elektronikus úton 
hozzáférést biztosít az uniós jognak 
megfelelően nyilvánosságra hozandó 
minden releváns információhoz.

_________________ _________________
19 [Kiadóhivatal: beillesztendő 
lábjegyzetben a teljes cím és a HL 
hivatkozási adatok].

19 [Kiadóhivatal: beillesztendő 
lábjegyzetben a teljes cím és a HL 
hivatkozási adatok].

Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A fenntarthatósággal kapcsolatos 
vállalati beszámolásról szóló (EU) .../... 
európai parlamenti és tanácsi irányelv* [a 
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2021/0104 (COD) dokumentumban foglalt 
irányelv] kiterjesztette a környezeti, 
társadalmi és irányítási kérdésekre 
vonatkozó információk közzétételére 
vonatkozó követelményt valamennyi 
nagyvállalkozásra, valamint a 
mikrovállalkozások kivételével bizonyos 
mértékig minden olyan vállalkozásra, 
amelynek értékpapírjait bevezették az 
Unió szabályozott piacára. Ugyanezek a 
követelmények vonatkoznak az Unió 
területén jelentős tevékenységet folytató és 
az Unióban leányvállalattal vagy 
fiókteleppel rendelkező harmadik 
országbeli vállalkozásokra is annak 
érdekében, hogy biztosított legyen a 
vállalatok elszámoltathatósága az 
emberekre és a környezetre gyakorolt 
hatásuk tekintetében, valamint hogy 
egyenlő versenyfeltételeket biztosítsanak 
az Unióban működő vállalkozások 
számára. Az (EU) .../... irányelv [a 
2021/0104 (COD) dokumentumban foglalt 
irányelv] pontosítja a szükséges 
információk kategóriáit, jelentéstételi 
standardokat vezet be, többek között az 
információk gépi olvashatóságát az 
Unióban székhellyel rendelkező 
vállalkozások számára, és ezeket a 
követelményeket most a pénzügyi 
kimutatásokhoz is hozzá kell igazítani. Az 
uniós vállalkozásokra alkalmazandó 
követelményekkel való összhang és az 
egyenlő versenyfeltételek biztosítása 
érdekében hasonló követelményeket kell 
alkalmazni az uniós piacon jelentős 
tevékenységet folytató harmadik 
országbeli vállalkozásokra is.
_________________
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
.../... irányelve (...) a 2013/34/EU 
irányelvnek, a 2004/109/EK irányelvnek, 
a 2006/43/EK irányelvnek és az 
537/2014/EU rendeletnek a 
fenntarthatósággal kapcsolatos vállalati 
beszámolás tekintetében történő 
módosításáról (HL L [...], [...], [...]. o.).
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Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 a bekezdés (új)
2013/34/EU irányelv
29 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A következő 29d. cikk kerül beillesztésre:
„29d. cikk

Egységes elektronikus beszámolási 
formátum

(1) Az ezen irányelv 19a. cikkében 
említett követelmények hatálya alá tartozó 
vállalkozásoknak az (EU) 2019/815 
felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendelet* 3. cikkében meghatározott 
elektronikus beszámolási formátumban 
kell elkészíteniük pénzügyi kimutatásukat 
és a vezetés beszámolóját, és a szóban 
forgó felhatalmazáson alapuló 
rendeletben meghatározott elektronikus 
beszámolási formátumnak megfelelően 
meg kell jelölniük a fenntarthatósági 
beszámolójukat, beleértve az 
(EU) 2020/852 rendelet 8. cikkében 
meghatározott közzétételeket is.
(2) A 29a. cikk előírásainak hatálya 
alá tartozó anyavállalatoknak az 
(EU) 2019/815 felhatalmazáson alapuló 
rendelet 3. cikkében meghatározott 
elektronikus beszámolási formátumban 
kell elkészíteniük összevont pénzügyi 
kimutatásukat és a vezetés összevont 
beszámolóját, és a szóban forgó 
felhatalmazáson alapuló rendeletben 
meghatározott elektronikus beszámolási 
formátumnak megfelelően meg kell 
jelölniük a fenntarthatósági 
beszámolójukat, beleértve az 
(EU) 2020/852 rendelet 8. cikkében 
meghatározott közzétételeket is.

____________
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* A Bizottság (EU) 2019/815 
felhatalmazáson alapuló rendelete 
(2018. december 17.) a 2004/109/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
az egységes elektronikus beszámolási 
formátumot meghatározó 
szabályozástechnikai standardok 
tekintetében történő kiegészítéséről (HL 
L 143., 2019.5.29., 1. o.).;”

Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés
2013/34/EU irányelv
33 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2025. január 1-jétől fogva a 
tagállamok biztosítják, hogy akkor, amikor 
ezen irányelv 30. és 42. cikke alapján a 
megfelelően jóváhagyott éves pénzügyi 
kimutatásokat, a vezetés beszámolóját, az 
összevont (konszolidált) pénzügyi 
beszámolókat, a vezetés összevont 
beszámolóját, a könyvvizsgálói jelentést és 
a kormányok részére fizetett összegekre 
vonatkozó beszámolót nyilvánosan 
közzéteszik, a 19a. és a 29a. cikkben 
meghatározott vállalkozások egyidejűleg a 
megfelelően jóváhagyott éves pénzügyi 
kimutatásokat, a vezetés beszámolóját, az 
összevont (konszolidált) pénzügyi 
beszámolókat, a vezetés összevont 
beszámolóját, a könyvvizsgálói jelentést és 
a kormányok részére fizetett összegekre 
vonatkozó beszámolót az (EU) XXX/XXX 
európai parlamenti és tanácsi rendelet* 
[ESAP-rendelet] alapján létrehozott 
egységes európai hozzáférési ponton 
keresztüli közzétételre továbbítsák az e 
cikk (3) bekezdésében meghatározott 
gyűjtőszervezetnek.

(1) 2025. január 1-jétől fogva a 
tagállamok biztosítják, hogy akkor, amikor 
ezen irányelv 30., 40a. és 42. cikke alapján 
a megfelelően jóváhagyott éves pénzügyi 
kimutatásokat, a vezetés beszámolóját és a 
fenntarthatósági beszámolókat, az 
összevont (konszolidált) pénzügyi 
beszámolókat, a vezetés összevont 
beszámolóját, a könyvvizsgálói jelentést és 
a kormányok részére fizetett összegekre 
vonatkozó beszámolót nyilvánosan 
közzéteszik, a 19a., a 29a. és 2028-tól a 
40a. cikkben meghatározott vállalkozások 
egyidejűleg a megfelelően jóváhagyott 
éves pénzügyi kimutatásokat, a vezetés 
beszámolóját, az összevont (konszolidált) 
pénzügyi beszámolókat, a vezetés 
összevont beszámolóját, a könyvvizsgálói 
jelentést és a kormányok részére fizetett 
összegekre vonatkozó beszámolót az 
(EU) XXX/XXX európai parlamenti és 
tanácsi rendelet* [ESAP-rendelet] alapján 
létrehozott egységes európai hozzáférési 
ponton keresztüli közzétételre továbbítsák 
az e cikk (3) bekezdésében meghatározott 
gyűjtőszervezetnek.

_____________________ ____________

* Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) XXX/XXX rendelete a pénzügyi 

* Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) XXX/XXX rendelete a pénzügyi 
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szolgáltatások, a tőkepiacok és a 
fenntarthatóság szempontjából lényeges 
nyilvánosan hozzáférhető információkhoz 
központi hozzáférést biztosító egységes 
európai hozzáférési pont létrehozásáról 
(HL L [...]., […]., […]. o.).”

szolgáltatások, a tőkepiacok és a 
fenntarthatóság szempontjából lényeges 
nyilvánosan hozzáférhető információkhoz 
központi hozzáférést biztosító egységes 
európai hozzáférési pont létrehozásáról 
(HL L [...]., […]., […]. o.).”

Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés
2013/34/EU irányelv
33a cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. azon vállalkozás valamennyi neve, 
amelyre az információk vonatkoznak;

i. azon vállalkozás valamennyi neve, 
amelyre az információk vonatkoznak, 
beleértve adott esetben a 29a. cikk (4) 
bekezdése alapján azonosított 
leányvállalatok nevét is;

Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés
2013/34/EU irányelv
33a cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a vállalkozásnak az 
(EU) XXX/XXX rendelet [ESAP-rendelet] 
7. cikkének (4) bekezdése szerint 
meghatározott jogalany-azonosítója;

ii. a vállalkozásnak és anyavállalat 
esetén adott esetben leányvállalatainak az 
(EU) XXX/XXX rendelet [ESAP-rendelet] 
7. cikkének (4) bekezdése szerint 
meghatározott jogalany-azonosítója;



AD\1268035HU.docx 11/12 PE736.462v02-00

HU

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA
FELKÉRT BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím Egyes irányelveknek az egységes európai hozzáférési pont létrehozása 
és működése tekintetében történő módosítása

Hivatkozások COM(2021)0724 – C9-0437/2021 – 2021/0379(COD)

Illetékes bizottság
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

ECON
14.2.2022

Véleményt nyilvánított
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

JURI
14.2.2022

Társbizottságok - a plenáris ülésen való 
bejelentés dátuma

7.7.2022

A vélemény előadója
       A kijelölés dátuma

Pascal Durand
28.2.2022

Vizsgálat a bizottságban 13.7.2022 3.10.2022

Az elfogadás dátuma 29.11.2022

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

18
0
2

A zárószavazáson jelen lévő tagok Pascal Arimont, Ilana Cicurel, Pascal Durand, Virginie Joron, Gilles 
Lebreton, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Adrián 
Vázquez Lázara, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Javier Zarzalejos

A zárószavazáson jelen lévő póttagok Alessandra Basso, Patrick Breyer, Angelika Niebler, Emil Radev, 
Nacho Sánchez Amor

A zárószavazáson jelen lévő póttagok 
(209. cikk, (7) bekezdés)

João Albuquerque, Michael Gahler, Claude Gruffat



PE736.462v02-00 12/12 AD\1268035HU.docx

HU

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

18 +
ID Alessandra Basso

NI Sabrina Pignedoli

PPE Pascal Arimont, Michael Gahler, Angelika Niebler, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Marion Walsmann, Javier 
Zarzalejos

RENEW Ilana Cicurel, Pascal Durand, Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara

S&D João Albuquerque, Nacho Sánchez Amor, Tiemo Wölken

VERTS/ALE Patrick Breyer, Claude Gruffat

0 -

2 0
ID Virginie Joron, Gilles Lebreton

Jelmagyarázat:
+ : mellette
- : ellene
0 : tartózkodás


