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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. A Moldovai Köztársaságnak szánt autonóm kereskedelmi kedvezmények 

bevezetéséről szóló 55/2008/EK tanácsi rendelet módosítása ***I 

Jelentés: Vital Moreira (A7-0041/2011) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 563, 14, 14 

 

 

2. Általános tarifális preferenciák ***I 

Jelentés: Helmut Scholz (A7-0051/2011) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 598, 5, 16 

 

 

3. Az EU és az Amerikai Egyesült Államok közötti légiközlekedési megállapodás *** 

Ajánlás: Artur Zasada (A7-0046/2011) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

egyetlen szavazás  +  

 

 

4. Az EU és Kanada közötti légiközlekedési megállapodás *** 

Ajánlás: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0045/2011) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

egyetlen szavazás  +  
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5. Az EK és Vietnam közötti, a légi közlekedési szolgáltatásokról szóló megállapodás 

*** 

Ajánlás: Dominique Riquet (A7-0044/2011) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

egyetlen szavazás  +  

 

 

6. Az Európai Unió kapcsolatai az Öböl-menti Együttműködési Tanáccsal 

Jelentés: Dominique Baudis (A7-0042/2011) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

egyetlen szavazás  + szóbeli 

módosítások 
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Egyéb 

Dominique Baudis a következő szóbeli módosításokat nyújtja be: 

15 a. bevezető hivatkozás (új) 

„– tekintettel a főképviselő március 10-i, 15-i és 17-i nyilatkozatára és a Tanács Bahrainről szóló 

március 21-i következtetéseire és ezzel összefüggésben hangsúlyozva a véleménynyilvánítás 

szabadsága és a polgárok békés tüntetésre vonatkozó joga iránti teljes körű támogatását,” 

 

A. preb. (új) 

„A. mivel az EU–ÖET kapcsolatok állandó felülvizsgálatára és aktualizálására van szükség a 

közelmúltban bekövetkezett jelentős és gyorsan kibontakozó helyszíni eseményekre tekintettel, 

amelynek középpontjában az emberi jogok és a demokrácia iránti törekvésnek kell állnia,” 

 

A a. preb. (új) 

„Aa. mivel a tüntetők jogszerű demokratikus törekvéseknek adtak hangot több ÖET-államban; mivel a 

hatóságok által a bahraini tüntetésekre adott erőszakos válasz halálos áldozatokhoz, sebesülésekhez és 

bebörtönzésekhez vezetett; mivel Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek  és Kuwait  csapatai az 

ÖET égisze alatt érkeztek az országba a tüntetőkkel szembeni fellépésben való részvétel céljából,” 

  

7. bek., első fr. bek. (új) 

„– az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának biztosítása érdekében, különös 

tekintettel a szólásszabadságra, a gyülekezési szabadságra és a békés tüntetéshez való jogra, és a 

tüntetők jogszerű követeléseinek figyelembe vétele és biztonságuk biztosítása érdekében,” 

 

7 a. bek. (új) 

„7a. felhívja az Öböl-menti Együttműködési Tanácsban részt vevő valamennyi tagállamot, hogy 

ismerje el a demokratikus reformra irányuló és továbbra is folytatódó népmozgalmat a szélesebb 

térségben, és felszólítja őket az országaikban a szerveződő civil társadalmi csoportokkal szembeni 

teljes körű elkötelezettségre a ténylegesen megvalósuló, békés demokratikus átalakulásnak a térségben 

lévő partnerországokkal együttesen és az Európai Unió teljes körű támogatása mellett történő 

előmozdítása céljából;” 

 

7 b. bek. (új) 

„7b. mély aggodalmát fejezi ki a bahraini hatóságok erőszakos válasza és a tüntetőkkel szemben 

alkalmazott erőszak, valamint a külföldi csapatoknak az ÖET égisze alatt a tüntetőkkel szembeni 

fellépése miatt; mivel ez éles ellentétben áll az ÖET által a szabadságot és demokráciát követelő líbiai 

polgárok védelméhez nyújtott támogatással; a békés tüntetőkkel szembeni erőszak azonnali 

megszüntetésére és olyan politikai párbeszédre hív fel, amely az országban szükséges további politikai 

reformokhoz vezethet;” 

  

18 a. bek. (új) 

„18a. tudomásul veszi az ÖET Abu Dzabi-ban 2011. március 7-én megfogalmazott nyilatkozatát, 

amely szerint „a Miniszteri Tanács azt kéri, hogy a Biztonsági Tanács tegye meg a szükséges 

lépéseket a polgárok védelme érdekében, ideértve a líbiai repüléstilalmi övezet bevezetését”, amely 

nyilatkozat hozzájárult az Arab Ligának, majd az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának az ezen 

övezet iránti támogatásukat kifejező határozatához;” 
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7. Az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezése: Peter Praet 

(BE) * 

Jelentés: Sharon Bowles (A7-0064/2011) - Titkos szavazás (az eljárási szabályzat 169. cikkének (1) 

bekezdése) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

szavazás: határozatra irányuló 

javaslat 

 + 526, 37, 71 

 

 

8. Az Európai Bankhatóság (EBA) ügyvezető igazgatójának kinevezése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B7-0222/2011 - Titkos szavazás (az eljárási szabályzat 169. 

cikkének (1) bekezdése) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0222/2011  

(ECON bizottság) 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

 + 540, 44, 61 

 

 

9. Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) ügyvezető 

igazgatójának kinevezése  

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B7-0221/2011 - Titkos szavazás (az eljárási szabályzat 169. 

cikkének (1) bekezdése) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0221/2011  

(ECON bizottság) 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

 + 539, 44, 65 
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10. Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) ügyvezető igazgatójának kinevezése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B7-0200/2011 - Titkos szavazás (az eljárási szabályzat 169. 

cikkének (1) bekezdése) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0200/2011  

(ECON bizottság) 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

 + 506, 77, 60 

 

 

11. A 2012. évi költségvetés elkészítése 

Jelentés: Francesca Balzani (A7-0058/2011) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

1 alcím 13 GUE/NGL  -  

1. bek. 14 GUE/NGL  -  

5. bek. 1 ECR  +  

6. bek. 15 GUE/NGL  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

7. bek. 16 GUE/NGL  -  

8. bek. 2 ECR NSz - 89, 533, 27 

17 GUE/NGL  -  

8. bek. után 6 GUE/NGL  -  

7 GUE/NGL  -  

8 GUE/NGL  -  

9 GUE/NGL  -  

10 GUE/NGL  -  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

11 GUE/NGL  -  

12 GUE/NGL  -  

18 GUE/NGL  -  

9. bek. 3 ECR  -  

19 GUE/NGL  -  

10. bek. 20 GUE/NGL  -  

10. bek. után 21 GUE/NGL  -  

22 GUE/NGL  -  

11. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 -  

2 +  

17. bek. 23 GUE/NGL  -  

17. bek. után 24 GUE/NGL  -  

19. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

22. bek. 4 ECR NSz - 122, 510, 12 

24. bek. 5 ECR NSz - 104, 532, 8 

25. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

29. bek. 25 GUE/NGL  V  

bek. eredeti szöveg NSz + 487, 112, 25 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 29. bek., 2, 4, 5. módosítások 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

bek.6 

1. rész: „véleménye szerint ... kormányok erőfeszítéseit;” 

2. rész: „hangsúlyozza továbbá ... politikai célokat;” 
 

11. bek. 

1. rész: A teljes szöveg kivéve: „szerény mértékű” 

2. rész: ez a szövegrész 
 

19. bek. 

1. rész: „rámutat, hogy ... prioritásokhoz képest;” 

2. rész: „úgy véli, ... programokat;” 

3. rész: „hangsúlyozza, hogy ... támogatására;” 
 

25. bek. 

1. rész: „hangsúlyozza, ... táblázatot);” 

2. rész: „sajnálja ... pontos értékelésére;” 

3. rész: „kiemeli, ... 1. fejezet alatt;” 

4. rész: „nem tartja ... foglalkozik;” 
 

Egyéb 

 

Sabine Lösing ugyancsak aláírta a GUE/NGL képviselőcsoport 7. módosítását. 
 

 

12. A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel 

kapcsolatos eljárás ***I 

Jelentés: Véronique Mathieu (A7-0265/2010) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

A szöveg egésze 122 

132-

133 

LIBE  

EMPL 

NSz + 584, 45, 10 

2. cikk, b) pont 131 EMPL  +  

122mr LIBE  ↓  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

3. cikk, 2. bek., b) pont 122mr LIBE kül/ESz + 359, 277, 6 

3. cikk, 2. bek., c) pont 122mr LIBE kül/ESz + 395, 245, 5 

bek. eredeti szöveg kül. ↓  

3. cikk, 2. bek., d) pont 122mr LIBE kül. +  

bek. eredeti szöveg kül. ↓  

3. cikk, 2. bek., d a) 

pont 

122mr LIBE kül. +  

3. cikk, 2. bek., d b) 

pont 

122mr LIBE kül. +  

3. cikk, 2. bek., d c) 

pont 

122mr LIBE kül. +  

11. cikk, a) pont 122mr LIBE rész.   

1 +  

2 +  

11. cikk, b) pont 122mr LIBE kül. +  

12. cikk, 1. bek., f) 

pont 

122mr LIBE kül/ESz + 377, 264, 4 

12. cikk, 1. bek., h) 

pont 

134 EMPL  +  

122mr LIBE  ↓  

12. cikk, 2. bek., a) 

pont 

135 EMPL ESz + 463, 149, 7 

122mr LIBE kül. +  

12. cikk, 2. bek., b) 

pont 

122mr

=  

136= 

LIBE 

EMPL 

kül. +  

12. cikk, 2. bek., c) 

pont 

122mr LIBE kül. +  

bek. eredeti szöveg kül. ↓  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

12. cikk, 2. bek., d) 

pont 

122mr

=  

137= 

LIBE 

EMPL 

kül. +  

12. cikk, 2. bek., e) 

pont 

138 EMPL NSz - 256, 380, 10 

139 EMPL NSz - 207, 427, 10 

122mr LIBE kül. +  

bek. eredeti szöveg kül. ↓  

12. cikk, 2. bek., e a) 

pont 

122mr

=  

140= 

LIBE 

EMPL 

kül. +  

12. cikk, 2. bek. után 141 EMPL ESz + 318, 300, 10 

122mr LIBE  ↓  

9. preb. 123 EMPL  +  

122mr LIBE  ↓  

12. preb. 122mr

=  

124= 

LIBE 

EMPL 

kül/ESz + 360, 278, 5 

bek. eredeti szöveg kül. ↓  

13. preb. 122mr LIBE kül/ESz + 365, 236, 34 

bek. eredeti szöveg kül. ↓  

14a. preb. 122mr

=  

125= 

LIBE 

EMPL 

kül. +  

15. preb. 122mr

=  

126= 

LIBE 

EMPL 

kül. +  

16. preb. 122mr

=  

127= 

LIBE 

EMPL 

kül. +  

16. preb. után 122mr

= 

128= 

LIBE (16 a)  

EMPL (16 a) 

kül. +  

130 EMPL (16 b) ESz + 321, 317, 9 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

122mr LIBE (16 b) kül. ↓  

122mr

=  

129= 

LIBE (16 c)  

EMPL (16 a) 

kül. +  

szavazás: módosított javaslat NSz + 317, 238, 87 

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 311, 216, 81 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 122 (a szöveg egésze), 132, 133, 138, 139. módosítások, módosított javaslat. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

EFD: 127, 136, 137. módosítások 

Verts/ALE: 124, 129, 122. az alábbi módosításoknak megfelelő részek: 12. preb.; 16a. preb.; 3. 

cikk, 2. bek. b), c) és d) pontok; 11. cikk, a) b) pontok; 12. cikk, 1. bek. f) pont; 12. 

cikk, 2. bek. c) pont; eredeti szöveg: 3. cikk, 2. bek., c) és d) pontok, valamint 12. 

cikk, 2. bek., c) pont 

 

S&D: 122 az alábbi módosításnak megfelelő részek: 14a., 15., 16., 16a., 16b. és 16c. 

cikkek; 2. cikk, b) pont; 3. cikk, 2. bek., b), c), d), da), db) és dc) pontok; 12. cikk, 1. 

bek., f) pont; 12. cikk, 2. bek., a), c), e) és ea) pontok; eredeti szöveg: 12. és 13. 

preb. és 12. cikk, 2. bek., e) pont 

 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 

122 az alábbi módosításnak megfelelő rész: 11. cikk, a) pont 

 

1. rész: A teljes szöveg kivéve: „ismételt belépés” 

2. rész: a kifejezés törlése 
 

Az eljárási szabályzat 161. cikkének (3) bekezdése értelmében az elnök úgy határoz, hgy az EMPL 

bizottság által javasolt módosításokat a LIBE bizottság által javasolt inkompatibilis módosítások előtt 

fogják szavazásra bocsátani. 

 
 

 

13. A fogyasztók jogai ***I 

Jelentés: Andreas Schwab (A7-0038/2011) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

1. sz. tömb 1-24  

26  

28-57  

59-79  

80mr  

81-102  

104-

106  

107mr  

108-

110  

112-

113  

115-

116  

119-

120  

122-

123  

125-

130  

132-

149  

151-

156  

158-

182  

184-

199  

201-

215 

bizottság  +  

2. sz. tömb 228-

241 

PPE, S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

ECR, 

GUE/NGL 

 +  

3. sz. tömb 25  

27  

80mr  

103  

107mr  

111  

117-

118  

121 

bizottság  ↓  

szavazás: módosított javaslat  +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz a szavazást 

elhalasztják 

 

 

Az 58., 114., 124., 131., 150., 157., 183. és 200. módosítás nem érinti valamennyi nyelvi változatot, és 

ezért nem bocsátották őket szavazásra (az eljárási szabályzat 157. cikke (1) bekezdésének d) pontja). 

 

A 216-227. és 242-264. módosításokat szerzőik visszavonták. 
 

 

14. Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség ***I 

Jelentés: Giles Chichester (A7-0039/2011) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

szavazás: javaslat  

(a szöveg egésze) 

 +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 597, 22, 11 

 

 

15. A Japánban kialakult helyzet, ideértve az atomerőművekkel kapcsolatos riasztást 

is 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B7-0224/2011 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

képviselőcsoportok által benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0224/2011  

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

szavazás: állásfoglalás  

(a szöveg egésze) 

 +  

 


