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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. Hamisított gyógyszerek ***I 

Jelentés: Marisa Matias (A7-0148/2010) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

A szöveg egésze 

1. sz. tömb - 

megegyezéses 

120 GUE/NGL, 

PPE, S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

ECR 

 +  

2. sz. tömb  

az illetékes bizottság 

módosításai 

1-119 bizottság  ↓  

szavazás: módosított javaslat NSz + 500, 14, 7 

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 569, 12, 7 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL módosított javaslat 
 

 

2. A kkv-k finanszírozását támogató uniós eszközök felülvizsgálatának gyakorlati 

aspektusai a következő programozási időszakban 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B7-0096/2011 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0096/2011  

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

2. bek. után 1 ALDE  +  

6. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

7. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

8. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL 6, 7, 8. bek. 
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3. Megfelelő, fenntartható és biztonságos európai nyugdíjrendszerek 

Jelentés: Ria Oomen-Ruijten (A7-0025/2011) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Alternatív 

állásfoglalási 

indítvány 

1 GUE/NGL NSz - 49, 559, 19 

1. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 558, 55, 12 

6. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ NSz + 510, 105, 22 

2/ NSz + 404, 208, 22 

3/ NSz - 138, 482, 25 

7. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 316, 325, 10 

3 +  

8. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 352, 288, 16 

9. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 587, 24, 47 

15. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

21. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 548, 86, 25 

24. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ NSz + 500, 103, 57 

2/ NSz + 443, 181, 34 

3/ NSz - 306, 308, 27 

29. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

2/ NSz + 565, 94, 9 

3 +  

41. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

42. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

47. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 494, 169, 4 

48. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 582, 40, 40 

62. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 536, 120, 10 

F. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

H. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: EMPL bizottság, állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

NSz + 535, 85, 57 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL mód.: 1, zárószavazás 

Verts/ALE: 6 , 8, 21, 24, 47. bek., zárószavazás 

ECR: 1, 9, 48, 62. bek. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 41. bek., H. preb. 

S&D: 8. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

7. bek. 

1. rész: „tekintettel arra, hogy a fenntartható ... fenntarthatóságára összpontosítsanak;” 

2. rész: „sajnálatosnak tartja, hogy ... végrehajtott nyugdíjreformjaikat;” 

3. rész: „megjegyzi, hogy a nyugdíjak ... figyelembe kell venni;” 
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15. bek. 

1. rész: „úgy véli, hogy nincsenek ... sajátos körülményektől;” 

2. rész: „mindazonáltal felkéri a ... szükséges feltételt;” 
 

29. bek. 

1. rész: „a 2020-as stratégiával összhangban ... magasabb arányú foglalkoztatottságát;”  

2. rész: „úgy véli, hogy ... hatásának nyomon követéséhez;” 

3. rész: „hangsúlyozza, hogy az Európai Unióban ... a be nem jelentett munkavégzés ellen;” 
 

42. bek. 

1. rész: „felhívja az Európai Bizottságot, ... párbeszéd révén előmozdítani,” 

2. rész: „és tegyen javaslatokat ... ahol ez még nem létezik;” 

3. rész: „ezen alap közös kezelését ... stratégiájával kapcsolatban;” 
 

F preb. 

1. rész: „mivel a pénzügyi válság ... finanszírozzák azokat) vezetett,” 

2. rész: „és rávilágított egyes nyugdíjalap-rendszerek sebezhetőségére,” 
 

ALDE, S&D: 

6. bek. 

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „úgy véli, hogy a közvetlen állami ... számos feltétele közül 

az egyik;”  

2. rész: Az alábbi szövegrész: „úgy véli, hogy a közvetlen állami ... számos feltétele közül az 

egyik;” kivéve: „az államadósság és”  

3. rész: Az alábbi szövegrész: „az államadósság és” 
 

24. bek. 

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „és hosszabb legyen a munkában eltöltött idő,” és „a 

szociális partnerekkel és a megfelelő szervezetekkel ... esetleges összekapcsolását;” 

2. rész: les termes „és hosszabb legyen a munkában eltöltött idő,”  

3. rész: les termes „a szociális partnerekkel és a megfelelő szervezetekkel ... esetleges 

összekapcsolását;” 
 

 

4. A Horvátország által elért eredményekről szóló 2010. évi jelentés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B7-0094/2011 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0094/2011  

AFET bizottság 

 

2. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ NSz + 560, 53, 54 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

5. bek. 1 PPE NSz - 269, 369, 30 

7. bek. 2 PPE NSz - 271, 384, 20 

14. bek. 8 Verts/ALE  V  

14. bek. után 7 S&D  + szóban módosítva 

17. bek. 3 PPE  -  

24. bek. 4 PPE NSz - 251, 399, 28 

36. bek. 5 PPE NSz - 244, 403, 22 

41. bek. után 6 S&D  +  

 C. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ NSz + 553, 52, 68 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 548, 43, 52 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: mód.: 1, 2, 4, 5 

S&D: mód.: 2, zárószavazás 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 

C preb. 

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „2011 első felében” 

2. rész: a fenti szövegrész 
 

2. bek. 

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „2011 első felében” 

2. rész: a fenti szövegrész 
 

Egyéb 

Franziska Katharina Brantner, a Verts/ALEképviselőcsoportja nevében, a következő szóbeli módosítást 

terjesztette elő a 7. módosításhoz: 

 

„14a. a háborús bűnök hazai üldözése vonatkozásában fennmaradó hiányosságok megszüntetése érdekében 

hangsúlyozza, hogy a háborús bűnök üldözése tekintetében gyorsan kell eljárni; kéri a büntető törvénykönyv 

legszigorúbb nemzetközi normák szerinti módosítását, különösen az emberiség elleni bűnök definíciója, a 

parancsnoki felelősséggel kapcsolatos rendelkezések és a szexuális erőszak meghatározása tekintetében; kéri 

továbbá a tanúvédelmi intézkedések további javítását;” 


