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MELLÉKLET 
 

A SZAVAZÁS 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 

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 előcsatlakozási támogatási eszköz ***I 

Jelentés: Gabriele Albertini (A7-0397/2011) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 549, 34, 12 

 

 

2. Gyümölcslevek és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékek ***I 

Jelentés: Andres Perello Rodriguez (A7-0224/2011) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

A szöveg egésze – 1. 

sz. tömb – 

megegyezéses 

32 S&D, PPE, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

ECR, 

GUE/NGL, 

EFD 

NSz + 577, 24, 9 

2. sz. tömb – az 

illetékes bizottság 

módosításai 

1-31 bizottság  ↓  

szavazás: módosított javaslat NSz + 581, 28, 13 

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 585, 33, 11 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 32. módosítás, módosított javaslat 
 

 

3. A háztartási mosószerekben használt foszfátok és más foszforvegyületek ***I 

Jelentés: Bill Newton Dunn (A7-0246/2011) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

A szöveg egésze – 1. 

sz. tömb – 

megegyezéses 

28 ALDE, PPE, 

S&D, 

Verts/ALE, 

ECR, 

GUE/NGL, 

EFD 

 +  

2. sz. tömb – az 

illetékes bizottság 

módosításai 

1-27 bizottság  ↓  

szavazás: módosított javaslat  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 631, 18, 4 

 

 

4. EU–Marokkó halászati partnerségi megállapodás *** 

Jelentés: Carl Haglund (A7-0394/2011) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz - 296, 326, 58 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFD: zárószavazás 

Verts/ALE: zárószavazás 
 

 

5. Határozatra irányuló javaslat az állandó bizottságok létszámáról 

Határozatra irányuló javaslat B7-0619/2011 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Határozatra irányuló javaslat B7-0619/2011  

(Elnökök Értekezlete) 

szavazás: határozat (a szöveg 

egésze) 

 +  
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6. Határozatra irányuló javaslat a parlamentközi küldöttségek, a parlamenti vegyes 

bizottságokba delegált küldöttségek, a parlamenti együttműködési bizottságokba 

és a többoldalú parlamenti közgyűlésekbe delegált küldöttségek létszámáról 

Határozatra irányuló javaslat B7-0620/2011 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Határozatra irányuló javaslat B7-0620/2011  

(Elnökök Értekezlete) 

szavazás: határozat (a szöveg 

egésze) 

 +  

 

 

7. Az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezése: Benoît Coeuré * 

Jelentés: Sharon Bowles (A7-0443/2011) titkos szavazás (az Eljárási Szabályzat 169. cikkének (1) 

bekezdése) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

szavazás: határozat  + 566, 67, 50 

 

 

8. Az Európai Közösség és a Marokkói Királyság között létrejött halászati 

partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás 

megállapításáról szóló jövőbeli jegyzőkönyv 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B7-0691/2011, B7-0692/2011, B7-0696/2011, B7-0698/2011 

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 állásfoglalási indítvány RC-B7-0691/2011  

(Verts/ALE, GUE/NGL) 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz - 134, 474, 74 

Egy képviselőcsoport által benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány 

B7-0691/2011  Verts/ALE  -  

Közös állásfoglalási indítvány RC-B7-0692/2011  

(PPE, S&D, ALDE) 

1. bek. után 4 GUE/NGL NSz - 138, 522, 32 

7. bek. után - Guido Milana NSz + 617, 65, 17 

szóbeli módosítás 

8. bek. 2 Verts/ALE NSz - 209, 462, 26 

5.bev. hiv. után 1 Verts/ALE NSz - 211, 463, 21 

A. preb. után 3 GUE/NGL NSz - 161, 509, 24 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 544, 123, 33 

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B7-0692/2011  ALDE, PPE  ↓  

B7-0696/2011  S&D  ↓  

B7-0698/2011  GUE/NGL  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: mód.: 1, 2 

GUE/NGL: zárószavazás (RC-B7-0691/2011) és zárószavazás (RC-B7-0692/2011), mód. : 4, 3 
 

Egyéb 

Guido Milana a következő szóbeli módosítást terjesztette elő a 7. bekezdés után: 

„Felhívja  a Bizottságot, hogy az Európai Unió és a Marokkói Királyság között létrejött halászati 

partnerségi megállapodásba foglalja bele azt az emberi jogokra vonatkozó záradékot, ami a következő 

állásfoglalásban is szerepel: az Európai Parlament 2010. november 25-i állásfoglalása az emberi 

jogokról, valamint a szociális és környezetvédelmi normákról a nemzetközi kereskedelmi 

megállapodásokban.” 
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9. A pénzügyi válság hatása a védelmi ágazatra 

Jelentés: Krzysztof Lisek (A7-0428/2011) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Az előadó módosításai 

(együtt kell róluk 

szavazni) 

1-2 előadó  +  

3. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ NSz + 452, 219, 27 

2/ NSz + 539, 117, 31 

5. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ NSz + 558, 119, 16 

2/ NSz + 496, 166, 16 

10. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ NSz + 561, 111, 15 

2/ NSz + 503, 166, 20 

23. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ NSz + 569, 117, 15 

2/ NSz + 351, 322, 20 

29. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 543, 131, 19 

35. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 561, 108, 17 

36. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 556, 110, 21 

37. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 545, 108, 25 

38. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 518, 134, 37 

40. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 499, 173, 21 

45. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 508, 153, 29 

59. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 503, 103, 87 

60. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ NSz - 322, 349, 29 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

2/ NSz + 476, 185, 29 

70. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 490, 122, 76 

71. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 509, 106, 67 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 501, 170, 26 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFD: zárószavazás 

GUE/NGL: zárószavazás 

S&D: 29. bek. 

Verts/ALE: 35., 36., 37., 38., 40., 45., 59., 60., 70., 71. bek., zárószavazás 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D, Verts/ALE: 

3. bek. 

1. rész: „megjegyzi, hogy ... terhéből vállalt részüket;” 

2. rész: „aggodalommal állapítja meg, ... és a védelem területén” 
 

ALDE: 

60. bek. 

1. rész: „ugyanakkor megjegyzi, hogy ... újraélesztéséhez vezethetnek;” 

2. rész: „felkéri a tagállamokat,... való integrálása érdekében;” 
 

Verts/ALE: 

5. bek. 

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „stratégiai autonómiáját” 

2. rész: a fenti szövegrész 
 

10. bek. 

1. rész: „hangsúlyozza, hogy az EU ... alábbiakban felsorolt módokon,” 

2. rész: „többek között azon területek ... támogatást lehetne nyújtani” 
 

23. bek. 

1. rész: A teljes szöveg, kivéve:„vagy az EU Galileója, ... társfinanszírozás lehetőségeit;” 

2. rész: a fenti szövegrész 
 

 

10. Az EU–Oroszország csúcstalálkozó 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011, B7-
0699/2011, B7-0700/2011 

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 állásfoglalási indítvány RC-B7-0693/2011  

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

15. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ NSz + 648, 12, 17 

16. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ NSz + 642, 13, 17 

16. bek. után 1 Verts/ALE rész.   

1 +  

2 -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B7-0693/2011  Verts/ALE  ↓  

B7-0694/2011  S&D  ↓  

B7-0695/2011  ALDE  ↓  

B7-0697/2011  ECR  ↓  

B7-0699/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0700/2011  PPE  ↓  

 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE: 

1. módosítás: 

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „az ODIHR és a Golos  ... követeléseivel összhangban” és 

„a 2011. december 4-i oroszországi parlamenti választások eredményét tekintsék 

semmisnek” 

2. rész: a fenti szövegrész 
 

S&D: 

15. bek. 

1. rész: „üdvözli az oroszországi ... letartóztatott embereket;” 

2. rész: „kéri a csalásról ... elnök utasítást adott;” 
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16. bek. 

1. rész: „felhívja a figyelmet ... legutóbbi felhívásokra;” 

2. rész: „felhívja az orosz ... szabálytalanságok történtek;” 
 

Egyéb 

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE képviselőcsoport) ugyancsak aláírta a B7-0700/2011. sz. 

állásfoglalásra irányuló indítványt. 

  

Alexander Graf Lambsdorff és Annemie Neyts-Uyttebroeck (ALDE képviselőcsoport) ugyancsak 

aláírták az RC-B7-0693/2011. sz. közös állásfoglalásra irányuló indítványt. 
 

 

11. Az európai szomszédságpolitika 

Jelentés: Mário David et Marek Siwiec (A7-0400/2011) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

 +  

 

 

12. Az EU terrorizmus elleni politikája 

Jelentés: Sophia in 't Veld (A7-0286/2011) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Alternatív 

állásfoglalási 

indítvány 

1 ALDE, S&D, 

Verts/ALE 

ESz + 307, 259, 54 

1. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

3. bek. bek. eredeti szöveg kül. ↓  

8. bek. bek. eredeti szöveg kül. ↓  

12. bek. bek. eredeti szöveg kül. ↓  

26. bek. bek. eredeti szöveg kül. ↓  

27. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2 ↓  

28. bek., b) pont bek. eredeti szöveg kül. ↓  

28. bek., c) pont bek. eredeti szöveg kül. ↓  

28. bek., d) pont bek. eredeti szöveg kül. ↓  

28. bek., e) pont bek. eredeti szöveg kül. ↓  

28. bek., f) pont bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2 ↓  

29. bek. bek. eredeti szöveg kül. ↓  

30. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2 ↓  

31. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

4 ↓  

33. bek. bek. eredeti szöveg kül. ↓  

34. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

2 ↓  

35. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2 ↓  

37. bek. bek. eredeti szöveg kül. ↓  

38. bek. bek. eredeti szöveg kül. ↓  

39. bek. bek. eredeti szöveg kül. ↓  

40. bek. bek. eredeti szöveg kül. ↓  

41. bek. bek. eredeti szöveg kül. ↓  

42. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2 ↓  

43. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2 ↓  

46. bek. bek. eredeti szöveg kül. ↓  

47. bek. bek. eredeti szöveg kül. ↓  

48. bek. bek. eredeti szöveg kül. ↓  

A. preb. bek. eredeti szöveg kül. ↓  

D. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2 ↓  

F. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2 ↓  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

G. preb. bek. eredeti szöveg kül. ↓  

M. preb. bek. eredeti szöveg kül. ↓  

Q. preb. bek. eredeti szöveg kül. ↓  

R. preb. bek. eredeti szöveg kül. ↓  

S. preb. bek. eredeti szöveg kül. ↓  

Y. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2 ↓  

Z. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2 ↓  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  

(LIBE bizottság) 

NSz ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFD: zárószavazás 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 12., 28b., 28d., 33., 46., 48. bek. és Z. preb. 

PPE: 3., 8., 26., 28b., 28c., 28d., 28e., 29., 33., 37., 38., 39., 40., 41., 46., 47., 48. bek. és 

A., G., M., Q., R., S. preb. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

D. preb. 

1. rész: „mivel az Europol ... a jelek szerint mélyül;” 

2. rész: „a jelentés megállapítja ... még mindig ezek teszik ki,” 
 

F. preb. 

1. rész: „mivel a terrorizmus ... módszerekben és eszközökben;” 

2. rész: „mivel az említett merényletek ... jogi keretet kíván,” 
 

Y. preb. 

1. rész: „mivel a tömeges megfigyelés ... megelőzése céljából;” 

2. rész: „mivel ezen eszközök ... információ-megosztás nem megfelelő,” 
 

Z. preb. 

1. rész: „mivel a hatóságok egyre nagyobb ... adatokat ügyféladatbázisaikból;” 

2. rész: „mivel az adatok tárolásával ... egyaránt) jelentősek,” 
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1. bek. 

1. rész: „üdvözli a Bizottság ... belbiztonsági stratégiájával;” 

2. rész: „sajnálja ugyanakkor, ... és eszközök között;” 

3. rész: „kiemeli, hogy ... és a szervezett bűnözésre;” 
 

27. bek. 

1. rész: „támogatja a terrorizmusellenes ... mechanizmusok megerősítése révén;” 

2. rész: „hangsúlyozza, hogy ... történő megelőzéséhez;” 
 

28. bek., f) pont 

1. rész: „meg kell határoznia, ... biztonsági hézagok esetében,” 

2. rész: „amelyek lehetőséget ... terrorcselekmények elkövetésére;” 
 

30. bek. 

1. rész: „felszólítja a Bizottságot, ... végrehajtásának módjára;” 

2. rész: „ezzel egy időben ... irányelv esetében is történik;” 
 

35. bek. 

1. rész: „felszólít továbbá arra, ... alapvető jogait,” 

2. rész: „szem előtt tartva, ... jogállamiság elvének;” 
 

42. bek. 

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „felderítési és azonosítási technológiákat ... vagy 

hasonlótechnikákat” 

2. rész: a fenti szövegrész 
 

43. bek. 

1. rész: „hangsúlyozza az adatfelhasználás ... elvének érvényesülését,” 

2. rész: „valamint a más ... javulása mellett;” 
 

S&D, PPE: 

31. bek. 

1. rész: „felszólítja a Bizottságot, ... alakulásáról 2001 óta,” kivéve „2012 márciusa előtt” 

2. rész: „2012 márciusa előtt” 

3. rész: „az egyes harmadik ... forrásokat is,” 

4. rész: „kitérve legalább ... 2001-től kezdve;” 
 

34. bek. 

1. rész: „felszólítja a Bizottságot, ... is kiterjed-e,” 

2. rész: „és térjen ki ... ellenőrzésük módjáról;” 
 


