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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 állandó bizottságok tagjainak létszáma 

Határozatra irányuló javaslat: B7-0001/2012 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Az Elnökök Értekezletének határozatra irányuló javaslata B7-0001/2012 

1. bek. 1 S&D, 

GUE/NGL, 

EFD 

 V  

szavazás: határozat (a szöveg egésze)  +  

 

Egyéb 

Az ECR képviselőcsoport visszavonta aláírását az 1. módosítástól. 
 

 

2. Az Európai Tanács 2011. december 8–9-i ülésének következtetései a költségvetési 

stabilitási unióról szóló nemzetközi megállapodástervezetről  

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B7-0003/2012, B7-0004/2012, B7-0005/2012, B7-0011/2012 és 
B7-0012/2012 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B7-0003/2012  

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

3. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

4. bek. bek. eredeti szöveg  + szóban módosítva 

5. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 521, 124, 50 

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B7-0003/2012  PPE  ↓  

B7-0004/2012  S&D  ↓  

B7-0005/2012  Verts/ALE  ↓  

B7-0011/2012  ALDE  ↓  

B7-0012/2012  GUE/NGL  ↓  
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Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFD, GUE/NGL:  zárószavazás  
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

EFD: 3., 5. bek. 
 

Egyéb 

Elmar Brok a következő szóbeli módosítást nyújtotta be a 4. bekezdéshez: 

 

4. bekezdés (a harmadik franciabekezdést követő új franciabekezdés) 

„- a megállapodásban részes valamennyi szerződő félnek – az euróövezet jelenlegi és jövőbeni 

tagjainak – biztosítani kell a jogot arra, hogy az Eurosummit ülésein részt vegyen;” 
 

A szóbeli módosítást Mario Mauro is aláírta az PPE képviselőcsoport nevében (B7-0003/2012). 
 


