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MELLÉKLET 
 

A SZAVAZÁS EREDMÉNYE 

Rövidítések és jelek magyarázata 

+ elfogadva 

- elutasítva 

↓ tárgytalan 

V visszavonva 

AN (..., …, ...) név szerinti szavazás (mellette, ellene, tartózkodás) 

VE (..., …, ...) 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 

fr. bek. francia bekezdés 

preb. preambulumbekezdés 

ÁLL.IND. állásfoglalásra irányuló indítvány 

KÖZ.ÁLL.IND. közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

TITK. titkos szavazás 
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1. Az EU–Líbia keretmegállapodás 

Jelentés: Ana Gomes (A7-0368/2010) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Jóváhagyás szavazás nélkül  + az eljárási 

szabályzat 97. 

cikke (4) 

bekezdése 

 

 

 

2. A keresztények helyzete a vallásszabadság tekintetében 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B7-0039/2011, B7-0040/2011, B7-0051/2011, B7-0052/2011, B7-

0054/2011, B7-0056/2011, B7-0058/2011 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B7-0039/2011  

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD, de Jong, Hadjigeorgiou, Triantaphyllides) 

12. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

13. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

14. bek. bek. eredeti szöveg kül. + Szóban módosítva 

16. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B7-0039/2011  EFD  ↓  

B7-0040/2011  S&D  ↓  

B7-0051/2011  ALDE  ↓  

B7-0052/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0054/2011/jav.  ECR  ↓  

B7-0056/2011  PPE  ↓  

B7-0058/2011  Verts/ALE  ↓  

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL 12., 13., 14. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE, GUE/NGL 

16. bek. 

1. rész: „sürgeti az uniós intézményeket,” 

2. rész: „hogy teljesítsék az EUMSz. 17. cikke alapján rájuk háruló,” 

3. rész: „az egyházakkal, vallási, ... annak biztosítása érdekében,” 

4. rész: „hogy a keresztények és ... rendszeresen megvitassák;” 
 

Egyéb 

Elmar Brok a következő szóbeli módosítást nyújtja be a 14. bekezdéshez:  

„14. kéri a főképviselőt a közelmúltbeli eseményekre tekintettel, és mivel egyre sürgetőbb a 

kulturális és vallási fejlemények alakulásának elemzése és megértése iránti igény a nemzetközi 

kapcsolatokban és a jelenlegi társadalmakban, hogy az Európai Külügyi Szolgálat emberi jogokkal 

foglalkozó igazgatóságán belül hozzon létre egy állandó egységet, amely ellenőrzi a vallásszabadságra 

és a kapcsolódó jogokra vonatkozó kormányzati és társadalmi megszorítások helyzetét, és amely 

évente jelentést tesz a Parlamentnek;” 

 

Bastiaan Belder úr szintén aláírta a közös állásfoglalásra irányuló indítványt.  

 

Søren Bo Søndergaard ugyancsak aláírta a B7-0052/2011 számú, a GUE/NGL képviselőcsoport által 

benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványt. 
 

 

3. A fehéroroszországi helyzet 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B7-0044/2011, B7-0046/2011, B7-0047/2011, B7-0053/2011, B7-
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0055/2011, B7-0057/2011 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B7-0044/2011  

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR) 

2. bek. bek. eredeti szöveg  + Szóban módosítva 

3. bek. bek. eredeti szöveg  + Szóban módosítva 

9. bek. bek. eredeti szöveg  + Szóban módosítva 

12. bek. 1 S&D  +  

13. bek. bek. eredeti szöveg  + Szóban módosítva 

16. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B7-0044/2011  PPE  ↓  

B7-0046/2011  S&D  ↓  

B7-0047/2011  ALDE  ↓  

B7-0053/2011  ECR  ↓  

B7-0055/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0057/2011  Verts/ALE  ↓  

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 16. bek. 
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Egyéb 

  

Justas Vincas Paleckis a következő szóbeli módosítást nyújtja be a 2. bekezdéshez: 

„2. elítéli a rendőri és titkosszolgálati szervek brutális fellépését a választások napján a 

tiltakozókkal szemben, és külön is hangot ad felháborodásának az Uladzimjer Nyakljajev elleni 

brutális agresszió miatt – mindkét eset példa az alapvető demokratikus elvek, azaz a gyülekezési és 

szólásszabadság, illetve az emberi jogok súlyos megsértésére, továbbá aggodalmát fejezi ki amiatt, 

hogy a fehérorosz hatóságok megkísérlik Danyil Szannyikov – Andrej Szannyikov elnökjelölt és Irina 

Halip oknyomozó újságíró hároméves kisfia – állami felügyelet alá helyezését, akinek szülei a 

december 19-i választások óta börtönben vannak; különösen aggódik a 30 napja éhségsztrájkot 

folytató Mikalay Statkevich egészség miatt;” 

 

Jacek Protasiewicz a következő szóbeli módosítást nyújtja be a 3. bekezdéshez: 

„3. határozottan elítéli, hogy letartóztattak és fogva tartanak békés tüntetőket és szinte valamennyi 

elnökjelöltet (például U. Niakliayeut, A. Sannikovot, M. Statkevichet és A. Michalevichet); a 

demokratikus ellenzék vezetőit (például P. Sevyarynetset, A. Lebedkot), valamint nagyszámú civil 

aktivistát, újságírót, oktatót és diákot ellen, akikre akár 15 évnyi börtönbüntetést is kiszabhatnak; 

független és pártatlan, az EBESZ égisze folytatandó nemzetközi vizsgálatot követel az események 

kapcsán; kéri a politikai indíttatású vádak azonnali ejtését;” 

 

Vytautas Landsbergis a következő szóbeli módosítást nyújtja be a 9. bekezdéshez: 

„9. felhívja a Bizottságot, hogy minden lehetséges pénzügyi és politikai eszközzel támogassa a 

fehérorosz civil társadalom, a független média (benne a TV Belsat, az Európai Rádió, a Radio Racja és 

más orgánumok) és a fehéroroszországi nem kormányzati szervezetek arra irányuló erőfeszítéseit, 

hogy előmozdítsák a demokráciát és szembeszálljanak a fennálló rezsimmel; úgy véli, hogy el kell 

mélyíteni és elő kell segíteni a fehérorosz nem kormányzati szervezetek és a nem kormányzati 

szervezetek nemzetközi közössége közötti kapcsolatokat; egyidejűleg felhívja a Bizottságot, hogy 

állítsa le a jelenlegi együttműködést a fehérorosz állami médiával és vonja vissza a neki juttatott 

támogatást; a Bizottságnak emellett finanszíroznia kellene az Uladzimir Niakliayeu által írt, a 

fehérorosz hatóságok által a közelmúltban elkobzott és elégetett verseskötetek újbóli kiadását és 

terjesztését.” 

 

Kristiina Ojuland a következő szóbeli módosítást nyújtja be a 13. bekezdéshez:  

„13. felszólítja a Tanácsot, hogy fontolja meg annak lehetőségét, hogy legkésőbb a keleti 

partnerség Budapesten megrendezendő csúcstalálkozóján felfüggessze Fehéroroszország részvételét a 

keleti partnerség tevékenységeiben, amennyiben nem születik kielégítő magyarázat és nem következik 

be jelentős javulás a fehérorosz helyzetet illetően; e felfüggesztő intézkedés nem vonatkozik a nem 

kormányzati szervezetekre és a civil társadalomra;” 

 

Mario Mauro úr szintén aláírta a közös állásfoglalásra irányuló indítványt. 
 

 

4. 2009. évi jelentés a versenypolitikáról 

Jelentés: Derk Jan Eppink (A7-0374/2010) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

5. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

14. bek. 1 több mint 74 

képviselő 

ESz + 305, 289, 25 

18. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

25. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 322, 283, 19 

54. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

92. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

102. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

105. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 + Szóban módosítva 

108. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

109. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 25., 102. bek 

Verts/ALE: 5., 54., 92., 108., 109. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

18. bek. 

1. rész: „hangsúlyozza, hogy a ... feltételeket teremtsenek;” 

2. rész: „úgy véli, hogy e tekintetben ... megvalósuló versenyt;” 
 

Verts/ALE: 

105. bek. 

1. rész: „kéri a Bizottságot, hogy ... teljes mértékű megvalósítására;” 

2. rész: „felkéri a Bizottságot, hogy ... hogy előbb megnyitják piacaikat;” 
 



P7_PV(2011)01-20(VOT)_HU.doc 7 PE 457.377 

Egyéb 

Az 1. módosítást Andreas Schwab és mások terjesztették elő.  

 

Michael Cramer, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében a következő szóbeli módosítást nyújtja be a 

105. bekezdés 2. részéhez: „felkéri a Bizottságot, hogy az átmeneti időszakban javasoljon 

kölcsönösségi záradékot azon tagállamok számára, amelyek úgy határoznak, hogy előbb megnyitják 

piacaikat” 

 
 

5. Az Északi-sarkvidékre vonatkozó fenntartható uniós politika 

Jelentés: Michael Gahler (A7-0377/2010) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Alternatív 

állásfoglalási 

indítvány 

1 GUE/NGL  -  

Az előadó módosításai 

(tömbszavazás) 

2-7 Előadó  +  

szavazás: az AFET bizottság állásfoglalása (a 

szöveg egésze) 

 +  

 

Egyéb 

Ilda Figueiredo szintén aláírta az alternatív állásfoglalásra irányuló indítványt. 
 

 

6. Az Európai Unió fekete-tengeri stratégiája 

Jelentés: Traian Ungureanu (A7-0378/2010) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

9. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 401, 194, 12 

20. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

25. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ NSz + 589, 7, 34 

2/ NSz + 331, 268, 21 

45. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

53. bek. 1 előadó  +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 25. bek. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 45., 53. bek 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE: 

9. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a régió sajátos jellemzőihez igazított” 

2. rész a fenti szövegrész 
 

20. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve:„az EU” 

2. rész a fenti szövegrész 
 

S&D, ALDE: 

25. bek. 

1. rész: „rámutat az ellenőrzési rendszerek ... nyilvánosságra hozatala;” 

2. rész: „aggodalmának ad hangot ... érintő várható hatása miatt;” 
 

 

7. Pakisztán: a pandzsábi kormányzó, Szalman Taszír meggyilkolása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-
0061/2011, B7-0062/2011, B7-0063/2011 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B7-0041/2011 

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL, EFD) 

8. bek. + 17. bek. bek. eredeti szöveg  + Szóban módosítva 

14. bek. bek. eredeti szöveg rész.  Szóban módosítva 

1 +  

2/ESz - 1, 84, 1 

15. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B7-0041/2011  EFD  ↓  

B7-0045/2011  ALDE  ↓  

B7-0059/2011  ECR  ↓  

B7-0060/2011  PPE  ↓  

B7-0061/2011  S&D  ↓  

B7-0062/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0063/2011  Verts/ALE  ↓  

 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 

14. bek. 

1. rész: „ismételten felszólítja ... istenkáromlás bűntettében,” 

2. rész: „és ugyanakkor hajtsa végre a kisebbségi ügyek szövetségi minisztere által javasolt 

módosításokat;” 
 

15. bek. 

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „és Síri Rahmannak, volt miniszternek” 

2. rész: a fenti szövegrész 
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Egyéb 

Marietje Schaake a következő szóbeli módosításokat terjeszti elő: 

8. bek. 

„felszólítja a pakisztáni hatóságokat, hogy azonnal engedjék szabadon Ászija Bibit, és tegyenek 

intézkedéseket elrejtőzni kényszerült családja biztonságának szavatolása érdekében; felszólítja Zadari 

elnököt, hogy  fellebbezését hogy alkotmányos hatalmánál fogva részesítse kegyelemben Ászija Bibit 

az érdekében előterjesztett fellebbezés elbírálását követően;” 

 

17. bek. 

„megelégedéssel veszi tudomásul, hogy Pakisztán aláírta a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 

Egyezségokmányát és a ENSZ kínzás elleni egyezményét megerősítő okiratokat; felszólítja a 

pakisztáni kormányt, hogy vonja vissza ezen  két egyezménnyel kapcsolatos fenntartásait, és biztosítsa 

az egyezségokmányban rögzített lelkiismereti szabadságot, védelmet biztosítva állampolgárai számára, 

hogy azok szabadon gyakorolhassák hitüket;” 

 

Charles Tannock a következő szóbeli módosítást terjesztette elő a 14. bekezdéshez: 

„ismételten felszólítja a pakisztáni kormányt, hogy alaposan vizsgálja felül az istenkáromlással 

kapcsolatos törvényeket és jelenlegi alkalmazásukat is, beleértve a büntető törvénykönyv 295 C. 

szakasza által előírt, a Mohamed Próféta ellen elkövetett istenkáromlás bűntettében bűnösnek 

találtakra kötelezően kiszabandó halálbüntetést vagy életfogytig tartó szabadságvesztést, tekintettel a 

kisebbségi ügyek szövetségi minisztere által javasolt módosítások végrehajtására;” 

 

Søren Bo Søndergaard ugyancsak aláírta a B7-0062/2011. állásfoglalásra irányuló indítványt a 

GUE/NGL képviselőcsoport nevében. 
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8. Brazília: Cesare Battisti kiadatása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0050/2011, B7-0064/2011, B7-
0065/2011, B7-0066/2011 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B7-0042/2011 

(PPE, S&D, ALDE, ECR, EFD) 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 83, 1, 2 

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B7-0042/2011  EFD  ↓  

B7-0048/2011  ALDE  ↓  

B7-0050/2011  Verts/ALE  ↓  

B7-0064/2011  PPE  ↓  

B7-0065/2011  S&D  ↓  

B7-0066/2011  ECR  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: zárószavazás 
 

Egyéb 

Sonia Alfano ugyancsak aláírta a B7-0048/2011. számú, az ALDE képviselőcsoport által benyújtott 

állásfoglalásra irányuló indítványt. 

 

A következő képviselők szintén aláírták az RC-B7-0042/2011. számú közös állásfoglalásra irányuló 

indítványt: 

 

- a PPE: 

Cristiana Muscardini, Marco Scurria, Giovanni La Via, Carlo Fidanza, Antonio Cancian, Licia 

Ronzulli, Amalia Sartori, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Alfredo Pallone, Iva Zanicchi, Clemente 

Mastella, Salvatore Tatarella, Aldo Patriciello, Raffaele Baldassarre, Sergio Berlato, Potito Salatto, 

Salvatore Iacolino, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Barbara Matera, Giovanni Collino, Crescenzio 

Rivellini és Gabriele Albertini. 

 

- az S&D: 

Debora Serracchiani, Vittorio Prodi, Paolo De Castro, Roberto Gualtieri, Pier Antonio Panzeri, Pino 

Arlacchi, Sergio Gaetano Cofferati, Salvatore Caronna, Mario Pirillo, Gianluca Susta, Francesco De 

Angelis, Rosario Crocetta, Leonardo Domenici, Rita Borsellino és Francesca Balzani.  

 

- az ALDE: 

Sonia Alfano. 
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9. Irán, különös tekintettel Nasrin Sotoudeh ügyére 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-
0069/2011, B7-0070/2011, B7-0071/2011 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B7-0043/2011/jav.1 

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL, EFD) 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 79, 0, 0 

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B7-0043/2011  EFD  ↓  

B7-0049/2011  ALDE  ↓  

B7-0067/2011  ECR  ↓  

B7-0068/2011  S&D  ↓  

B7-0069/2011  PPE  ↓  

B7-0070/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0071/2011  Verts/ALE  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: zárószavazás 
 

Egyéb 

Rosario Crocetta szintén aláírta az RC-B7-0043/2011jav. számú közös állásfoglalási indítványt. 
 
 

 

 


