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MELLÉKLET 
 

A SZAVAZÁSOK 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. A balti-tengeri lazacállomány és ezen állomány halászata ***I 

Jelentés: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0239/2012) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 599, 23, 14 

 

 

2. A közös kereskedelempolitikára vonatkozó bizonyos intézkedések elfogadása 

céljából adott felhatalmazás ***I 

Jelentés: Jörg Leichtfried (A7-0096/2012) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 607, 17, 15 

 

 

3. A halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai 

intézkedések révén történő megóvása ***I 

Jelentés: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Rendeletre irányuló javaslat 

A szöveg egésze - 

1. sz. tömb - 

megegyezéses 

32 bizottság NSz + 561, 63, 17 

2. sz. tömb - 

az illetékes bizottság 

módosításai 

1-31 bizottság  ↓  

szavazás: módosított javaslat NSz + 564, 61, 9 

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz a szavazást 

elhalasztották 
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4. A cápauszonyoknak a hajók fedélzetén történő leválasztása ***I 

Jelentés: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2012) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Az illetékes bizottság 

módosításai - 

tömbszavazás 

1-7 

10-13 

bizottság ESz + 448, 163, 24 

3. cikk, 1a. bek., 

(1185/2003/EK 

rendelet) 

14 ALDE, 

Verts/ALE, 

S&D, ECR, 

EFD 

NSz + 509, 120, 8 

9 bizottság NSz ↓  

4. cikk, 

(1185/2003/EK 

rendelet) 

18 több mint 40 

képviselő 

NSz - 66, 563, 10 

2. cikk, 3. bek., 

(1185/2003)/EK 

rendelet) 

8 bizottság NSz ↓  

7. preb.után 15 több mint 40 

képviselő 

NSz ↓  

16 több mint 40 

képviselő 

NSz ↓  

17 több mint 40 

képviselő 

NSz ↓  

szavazás: módosított javaslat ESz + 553, 64, 16 

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 566, 47, 16 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE: mód.: 14 és 18 

EFD: mód.: 8, 9 és 14 

PPE: mód.: 8, 15-18 

Verts/ALE: mód.: 14. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

S&D, ALDE, Verts/ALE mód.: 8. 
 

Egyéb: 

A 15., 16., 17. és 18. módosítást Maria do Céu Patrão Neves és mások terjesztették elő. 
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5. A gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló 

egyezmény  

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B7-0497/2012 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0497/2012  

(JURI bizottság) 

1c. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 573, 52, 14 

G. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

H. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

I. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

J. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 1c. bek. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: G., H., I. és J. preb. 
 

 

6. A Nemzetközi Távközlési Egyesület közelgő nemzetközi távközlési 

világkonferenciája (WCIT-2012) és a nemzetközi távközlési szabályozás esetleges 

kiterjesztése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B7-0498/2012, B7-0499/2012, B7-0506/2012 

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-B7-0498/2012 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE) 

9. bek. 1 PPE  +  

9. bek. után 2 ECR  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B7-0498/2012  PPE, S&D  ↓  

B7-0499/2012  ALDE, 

Verts/ALE 

 ↓  

B7-0506/2012  GUE/NGL  ↓  

 

 

7. A dohai éghajlat-változási konferencia (COP-18) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B7-0496/2012 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0496/2012  

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

7. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

8. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

9. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

11. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

2 +  

12. bek. 1 PPE  -  

20. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

21. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 331, 306, 9 

22. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

28. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ NSz + 585, 54, 3 

2/ NSz + 508, 110, 15 

29. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ NSz + 578, 54, 7 

36. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 542, 83, 9 

37. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 165, 474, 4 

37. bek. után 3 GUE/NGL rész.   

1 +  

2 -  

43. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 335, 297, 5 

44. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

51. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

2 +  

63. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

66. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

73. bek. után 4 GUE/NGL  -  

77. bek. 5 GUE/NGL  -  

bek. eredeti szöveg kül. +  

79. bek. után 2 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

ALDE ea 

 +  

82. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 517, 113, 9 

83. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 485, 109, 45 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFD: 21., 28., 36., 82. és zárószavazás 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL 66. bek. 

PPE: 21. és 43. bek. 

Verts/ALE: 9. bek. 

EFD: 22. és 77. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

37. bek. 

1. rész: „felszólítja az ... alkalmazásához,” 

2. rész: „anélkül, hogy szabadalmak megvásárlására köteleznék őket;” 
 

44. bek. 

1. rész: „megismétli, hogy a biomassza... környezetvédelmi célokkal;” 

2. rész: „sürgeti a Bizottságot ... kapcsolatos számításokat;” 
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83. bek. 

1. rész: „megállapítja, hogy ... globális megállapodásra ” 

2. rész: „a teljes emberiséget drámai módon érintő katasztrofális változás elkerülése 

érdekében;” 
 

ALDE: 

28. bek. 

1. rész: A teljes szöveg kivéve:  „nemzetközi pénzügyi... közlekedési vámokat” 

2. rész: a fenti szövegrész 
 

mód.: 3. 

1. rész: „úgy véli, hogy ...és az ökológiai egyensúlyra,” 

2. rész: „továbbá ellensúlyozniuk kell...az üvegházhatású gázok kibocsátását;” 
 

Verts/ALE: 

8. bek. 

1. rész: A teljes szöveg kivéve: „amely a globális ... meg tud egyezni” 

2. rész: a fenti szövegrész 
 

11. bek. 

1. rész: „tudomásul veszi ... születik majd döntés,” 

2. rész: „és támogat egy ... kötelezettségvállalási időszakot;” 
 

EFD: 

20. bek. 

1. rész: „hangsúlyozza, megbízható” 

2. rész: „az alapvető ... megállapításainak jelentőségét;” 
 

29. bek. 

1. rész: „felhívja a Bizottságot ... jellegű legyen,” 

2. rész: „illetve, hogy továbbra is ösztönözze az innovatív finanszírozási források 

kialakítását;” 
 

51. bek. 

1. rész: „emlékeztet arra,... csökkentése érdekében;” 

2. rész: „továbbra is ... rendszerbe (ETS);” 
 

63. bek. 

1. rész: A teljes szöveg kivéve: „kiemeli, hogy ... nagyratörő célokat; ” és „a gazdaság 

fenntarthatóbbá ... a zöld munkahelyek – áthelyezése” 

2. rész: „kiemeli, hogy ... nagyratörő célokat; ” 

3. rész: „a gazdaság fenntarthatóbbá ... a zöld munkahelyek – áthelyezése” 

 

GUE/NGL, EFD: 

7. bek. 

1. rész: „hangsúlyozza, hogy ... demonstrálásán keresztül;” 

2. rész: „ezért hiszi,... felvállalja a kötelezettségeket;” 

3. rész: „álláspontja szerint ... kidolgozása terén;” 

 

Egyéb 

Karl-Heinz Florenz (PPE képviselőcsoport) és Dan Jørgensen (S&D képviselőcsoport) szintén aláírták 

a 2. módosítást. 
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8. Bővítés: politikák, kritériumok és az EU stratégiai érdekei 

Jelentés: Maria Eleni Koppa (A7-0274/2012) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

24. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ NSz + 586, 31, 16 

26. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ NSz + 532, 100, 8 

27. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 592, 32, 5 

28. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 379, 212, 37 

38. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 571, 34, 35 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL 27. bek. és zárószavazás 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE: 38. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE, ALDE: 

28. bek. 

1. rész: A teljes szöveg, kivéve az oldal alján található megjegyzés. 

2. rész: Megjegyzés az oldal alján 
 

ECR: 

24. bek. 

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT) 

közösség jogaira” 

2. rész: a fenti szövegrész  
 

GUE/NGL 

26. bek. 

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „érdekeit” „általános” 

2. rész: a fenti szövegrész  
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9. A gázai helyzet 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B7-0522/2012, B7-0523/2012, B7-0524/2012, B7-0525/2012, B7-
0526/2012, B7-0527/2012, B7-0528/2012 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány  

RC-B7-0522/2012 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR) 

1. bek.  eredeti szöveg  + szóban módosítva 

2. bek. után 1 PPE  +  

5. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 447, 113, 65 

7. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

4a. bev.hiv.    + szóbeli módosítás 

A. preb.  eredeti szöveg  + szóban módosítva 

Aa preb.    + szóbeli módosítás 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B7-0522/2012  PPE  ↓  

B7-0523/2012  EFD  ↓  

B7-0524/2012  S&D  ↓  

B7-0525/2012  GUE/NGL  ↓  

B7-0526/2012  Verts/ALE  ↓  

B7-0527/2012  ECR  ↓  

B7-0528/2012  ALDE  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 5. bek. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 7. bek. 
 

Egyéb 

Marielle de Sarnez (ALDE képviselőcsoport), Sajjad Karim (ECR képviselőcsoport) és Hans-Gert 

Pöttering (PPE képviselőcsoport) szintén aláírták az RC-B7-0522/2012 sz. közös állásfoglalási 

indítványt. 
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Véronique De Keyser a következő szóbeli módosításokat terjeszti elő: 

- 1. bekezdés: 

„1. mélységes aggodalmának ad hangot a Gázában és Izraelben fennálló helyzettel kapcsolatban, és 

rendkívül sajnálatosnak tartja a civil lakosság – többek között nők és gyermekek – körében előforduló 

haláleseteket; üdvözli a Kairóban bejelentett tűzszünetet, és felhív annak teljes körű végrehajtására; 

hangsúlyozza, hogy a támadásoknak azonnal véget kell vetni, mivel semmivel sem indokolható 

szenvedést okoznak az ártatlan polgárok körében, valamint felszólít az ellenségeskedés sürgős 

megfékezésére és beszüntetésére; dicséri azokat a közvetítői erőfeszítéseket, amelyeket Egyiptom és 

más szereplők tesznek a tűzszünet tartós megvalósítása érdekében, és üdvözli az ENSZ-főtitkár gázai 

misszióját;” 
 

4a. bev.hiv. (új): 

„tekintettel a 2012. november 21-i tűzszüneti megállapodásra,” 

 

- A. preb.: 

"A. mivel az erőszak közelmúltbeli fellángolása mindkét érintett fél civil lakossága körében 

haláleseteket és elfogadhatatlan szenvedést eredményezett; 

 

- Aa. preb. (új): 

„Aa. mivel Kamel Amr egyiptomi és Hillary Clinton amerikai külügyminiszter a 2012. november 21-i 

kairói sajtókonferencián tűzszünetet jelentett; mivel a tűzszüneti megállapodás szerint „Izrael felhagy 

minden szárazföldi, vízi és légi ellenséges cselekménnyel a Gázai-övezetben, beleértve a 

behatolásokat és az egyes személyek ellen irányuló cselekményeket is, a palesztin frakciók pedig 

felhagynak a Gázai-övezetből Izrael ellen irányuló minden ellenséges cselekménnyel, beleértve a 

rakétatámadásokat és a határ menti támadásokat is” 

10. A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása  

Jelentés: Arnaud Danjean (A7-0357/2012) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

1. bek. 8 Verts/ALE  -  

2. bek. 9 Verts/ALE  -  

3. bek. 10 Verts/ALE  -  

21. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 507, 102, 6 

22. bek. 5 PPE  +  

11 Verts/ALE  -  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

23. bek. 12 Verts/ALE  -  

38. bek. 13 Verts/ALE  -  

40. bek. 14 Verts/ALE  -  

41. bek. 15 Verts/ALE  -  

42. bek. 16T Verts/ALE  -  

45. bek. után 6 PPE  +  

46. bek. után 7 PPE  +  

47. bek. 17 Verts/ALE  -  

50. bek. 18 Verts/ALE  -  

51. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 507, 32, 71 

6. bek.2 bek. eredeti szöveg NSz + 509, 94, 6 

81. bek. 19T Verts/ALE  -  

84. bek. 20 Verts/ALE  -  

87. bek. 21 Verts/ALE  -  

93 bek. 22 Verts/ALE  -  

101. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

102. bek. 1 ALDE  -  

23 Verts/ALE  -  

bek. eredeti szöveg NSz + 425, 117, 63 

108. bek. 2 ALDE  -  

8.bev. hiv. után 3 PPE  +  

G. preb. 4 PPE  +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 442, 92, 75 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFD, GUE/NGL: zárószavazás 

ECR: 21., 51., 62., 102. bek. 
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Külön szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 101., 102. bek. 
 

 

11. Az EU kölcsönös védelmi és szolidaritási záradékai: szakpolitikai és műveleti 

dimenziók 

Jelentés: Ioan Mircea Paşcu (A7-0356/2012) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

4. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

14. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

15. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

18. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

F. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 438, 53, 104 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL zárószavazás 
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 

4. bek. 

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „megjegyzi, hogy ... elemek vannak;” 

2. rész: a fenti szövegrész 
 

14. bek. 

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „egymást kiegészítő” és „és „intelligens védelem”” és „és a 

NATO” 

2. rész: „egymást kiegészítő” 

3. rész: „és „intelligens védelem”” 

4. rész: „és a NATO” 
 

15. bek. 

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „együttműködésük megszilárdítása érdekében mind a 

NATO-nak, mind” 

2. rész: a fenti szövegrész 
 

18. bek. 

1. rész: „úgy véli, hogy ... válságkezelési struktúrákat,” 

2. rész: „és különösen ... állandó kapacitást;” 
 

F. preb. 

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

2. rész: a fenti szövegrész 
 

 

12. Kiberbiztonság és -védelem 

Jelentés: Tunne Kelam (A7-0335/2012) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

NSz + 454, 39, 96 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL zárószavazás 
 

 

13. A közös biztonság- és védelempolitika szerepe éghajlatváltozás okozta 

válsághelyzetek és természeti katasztrófák esetén 

Jelentés: Indrek Tarand (A7-0349/2012) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

20. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 267, 305, 5 

24. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 266, 308, 4 

35. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 474, 80, 18 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL zárószavazás 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

20. bek. 

1. rész: „úgy véli, hogy ... konfliktusokat tekintve;” 

2. rész: „felhívja ezért ... megelőzése érdekében;” 
 

24. bek. 

1. rész: „felkéri az alelnököt /... pénzügyi eszközökben;” 

2. rész: „hiszi, hogy az egyenlőség tekintetében;” 
 

35. bek. 

1. rész: „üdvözli a lengyel ... vonatkozásai között;” 

2. rész: „hiszi ugyanakkor,... történő előrejelzésére;” 
 

 

14. Az EU és Kazahsztán közötti megerősített partnerségi és együttműködési 

megállapodásról folytatott tárgyalások 

Jelentés: Liisa Jaakonsaari (A7-0355/2012) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

2. bek., a. pont után 12 GUE/NGL  -  

2. bek., i. pont után 13 GUE/NGL  -  

14 GUE/NGL  -  

2. bek., k. pont 15 GUE/NGL  -  

2. bek., k. pont után 20 Verts/ALE  -  

21 Verts/ALE  -  

2. bek., m. pont után bek.   + szóbeli módosítás 

2. bek., n. pont után 16 GUE/NGL  -  

2. bek., p. pont 2 S&D  +  

2. bek., t. point 17 GUE/NGL  -  

2. bek., u. point 18 GUE/NGL  -  

2. bek., am. pont után 24 Verts/ALE  -  

2. bek., as. point bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

2. bek., as. pont után 19 GUE/NGL  +  

2. bek., av. pont után 3 S&D  V  

25 PPE  +  

11.bev. hiv. után 4 GUE/NGL ESz - 80, 445, 8 

D. preb. 5 GUE/NGL  -  

E. preb. 6 GUE/NGL  -  

1 S&D  +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

H. preb. után 7 GUE/NGL  -  

I. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

J. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

L. preb. 8 GUE/NGL rész.   

1/ESz + 278, 241, 17 

2 -  

L- preb. után 9 GUE/NGL  -  

M. preb. után 10 GUE/NGL  -  

11 GUE/NGL  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL I., J. preb. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

2. bek., as pont 

1. rész: „a Kazahsztánban működő ... felelősségvállalásával kapcsolatban,” 

2. rész: „illetve kérjék a ... nyilvános pályázati eljárásról;” 
 

S&D: 

mód.: 8. 

1. rész: „mivel az állampolgársági ... egyik szemtanúját;” 

2. rész: „mivel a 37 olajipari... tanúvallomást tegyenek;” 
 

Egyéb: 

A 22. és 23. módosítást visszavonták. 

Az S&D képviselőcsoport visszavonta a 3. módosítását. 

Liisa Jaakonsari a következő szóbeli módosítást nyújtotta be a. 2. bekezdés m) pontja után: 

„ma) mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy Kazahsztán főügyésze eljárást indított a be nem jegyzett 

Alga ellenzéki párt, a Halyk Maidany (Népfront) szövetség és számos ellenzéki médiaorgánum 

szélsőséges szervezetként való betiltása iránt; hangsúlyozza, hogy a terrorizmus és szélsőségesség 

elleni küzdelem nem használható ürügyként az ellenzéki tevékenység betiltására és a 

véleménynyilvánítási szabadság korlátozására;” 
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15. A kisüzemi halászat és a KHP reformja 

Jelentés: João Ferreira (A7-0291/2012) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

3. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

31. bek., 1. fr. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

31. bek., 3. fr. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 458, 62, 8 

31. bek., 4 fr. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ESz + 403, 114, 12 

2 +  

33. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

38. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3/ NSz + 277, 241, 14 

40. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ NSz + 304, 214, 12 

E. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 304, 219, 12 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

J. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ NSz - 142, 378, 15 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 474, 45, 13 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFD: zárószavazás 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL 3. bek. 

Verts/ALE: 31. bek., 4. fr. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE: 

31. bek., 1. fr.bek. 

1. rész: „a biztonság, az életkörülmények ... halak eltarthatóságának javítása,” 

2. rész: „a hajók gazdasági ... flottakapacitás növelése nélkül;” 
 

31. bek., 4. fr.bek. 

1. rész: „szakosodott halászkikötők, valamint” 

2. rész: „a halászati termékek ... létesítmények építése;” 
 

40. bek. 

1. rész: „elismeri a tevékenységek ... kívüli fenntartásával;” 

2. rész: „úgy véli, hogy... az ETHA-ból;” 
 

GUE/NGL 

J. preb. 

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „egyetlen” 

2. rész: ez a szövegrész 
 

Verts/ALE: 

31. bek., 3. fr.bek. 

1. rész: „a fiatalok ágazati ... kapcsolatos kihívásaira,” 

2. rész: „továbbá olyan indulócsomagok ... belépésének biztosítása;” 
 

33. bek. 

1. rész: „hangsúlyozza, hogy ... értékük növeléséhez;” 

2. rész: „aggodalmának ad hangot ... reformot sürget;” 
 

40. bek. 

1. rész: „elismeri a tevékenységek kívüli fenntartásával;” 

2. rész: „úgy véli, hogy ... elsősorban az ETHA-ból;”  
 

E. preb. 

1. rész: „mivel a part menti... biztonságossá” 

2. rész: „és korszerűvé ,... hajókra kell cserélni;” 
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Verts/ALE, ALDE: 

38. bek. 

1. rész: „támogatja az egyedi ... lépnek működésbe,” 

2. rész: „mint a természeti ... vízszennyezés, stb.),” 

3. rész: „a tevékenység ... vagy ingadozása;” 
 

 

16. A közös halászati politika külső dimenziója 

Jelentés: Isabella Lövin (A7-0290/2012) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Alternatív 

állásfoglalási 

indítvány 

9 PPE  -  

1. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 297, 185, 8 

2. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

6. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

9. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 284, 180, 28 

19. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

23. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 290, 190, 5 

24. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

27. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

28. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

2 +  

32. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

37. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

50. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

53. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 285, 192, 5 

55. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

58. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

66. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

73. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

77. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

92. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

78. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

80. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

94. bek. bek. eredeti szöveg NSz - 210, 262, 15 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  

PECH bizottság, 

NSz + 450, 11, 19 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFD, Verts/ALE: zárószavazás 

GUE/NGL 94. bek. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: bek.78. bek., 80 

GUE/NGL bek.2. bek., 19 

PPE: bek.23. bek., 24, 32, 55, 73, 77 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL 

92. bek. 

1. rész: „üdvözli a Bizottság ... vonatkozó importkorlátozásokat,” 

2. rész: „ugyanakkor biztosítsák ezen intézkedéseknek a Kereskedelmi Világszervezet 

szabályaival való összeegyeztethetőségét;” 
 

PPE: 

1. bek. 

1. rész: „üdvözli a Bizottság ... kedvező javaslatot;” 

2. rész: „úgy véli azonban,... egyéb tevékenységeket;” 
 

6. bek. 

1. rész: „úgy véli, hogy... meg kell követelni;” 

2. rész: „és úgy véli, hogy... elkerülése érdekében;” 
 

9. bek. 

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „kéri, hogy a Bizottság ...kapacitáskezelés tekintetében;” 

2. rész: a fenti szövegrész 
 

27. bek. 

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „számos rendelkezést ... beleértve: ” és „noha ezt meg kell 

dernière... kell tenni,” 

2. rész: a fenti szövegrész 
 

28. bek. 

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „nem csupán” és „hanem a térség ... gazdasági 

szükségleteire;” 

2. rész: a fenti szövegrész 
 

37. bek. 

1. rész: A teljes szöveg kivéve: „ugyanazokon a helyi piacokon” 

2. rész: a fenti szövegrész 
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50. bek. 

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „e célok elérése érdekében ... tudományos felmérését,” 

2. rész: a fenti szövegrész 
 

53. bek. 

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „naponta” 

2. rész: a fenti szövegrész 
 

58. bek. 

1. rész: „úgy véli, hogy ... nincsenek partnerségi megállapodások” 

2. rész: „– és ezáltal a fenntartható halászathoz való hozzájárulásra –” „úgy ítéli meg... 

nyújtott források összehangolása” 
 

66. bek. 

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „az állományokat a maximális fenntartható hozam felett 

tartsák” 

2. rész: a fenti szövegrész 
 

Egyéb: 

Az 1. és 8. módosítást visszavonták. 
 

 

17. A 2014-es európai parlamenti választások 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B7-0520/2012 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0520/2012  

(AFCO bizottság) 

1. bek. 1 PPE  +  

5 Verts/ALE  +  

6 Verts/ALE ESz - 178, 283, 7 

bek. eredeti szöveg NSz ↓  

1. bek. után 7 Verts/ALE ESz - 211, 250, 8 

10 GUE/NGL NSz - 79, 359, 23 

8 Verts/ALE  -  

3 PPE, S&D, 

ALDE 

 +  

2. bek. 9 Verts/ALE  -  

2 ALDE ESz + 235, 213, 19 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

2. bek. után 4 PPE, S&D  +  

3. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 316, 90, 20 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 1. bek. 

ALDE: zárószavazás 

GUE/NGL mód.:10. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL 1., 3., bek. 
 

 

18. Az emberi jogok helyzete Iránban, különös tekintettel a tömeges kivégzésekre és 

Sattar Beheshti blogger közelmúltban bekövetkezett halálára  

Állásfoglalásra irányuló indítvány:B7-0500/2012, B7-0501/2012, B7-0502/2012, B7-0505/2012, B7-
0508/2012, B7-0510/2012, B7-0515/2012 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

RC-B7-0500/2012 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD, GUE/NGL) 

13. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

14. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 35, 9, 1 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

L. preb. bek. eredeti szöveg  + szóban módosítva 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B7-0500/2012  Verts/ALE  ↓  

B7-0501/2012  EFD  ↓  

B7-0502/2012  S&D  ↓  

B7-0505/2012  ECR  ↓  

B7-0508/2012  PPE  ↓  

B7-0510/2012  GUE/NGL  ↓  

B7-0515/2012  ALDE  ↓  

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 13. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

14. bek. 

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „a Bizottságot és”  

2. rész: a fenti szövegrész 
 

Egyéb 

Véronique de Keyser az alábbi szóbeli módosítást nyújtotta be az L. preambulumbekezdéshez: 

„L. mivel a 2012. évi, a gondolat szabadságáért adományozott Szaharov-díjat két iráni aktivista, 

Naszrín Sotúdeh ügyvéd és Dzsaafar Panáhi filmrendező kapta; mivel Naszrín Sotúdeh, 

börtönbüntetését tölti az iráni emberi jogi visszaéléseket kiemelő munkája miatt; és éhségsztrájkot 

kezdett, miután megtagadták tőle családtagjai látogatását; mivel Dzsaafar Panáhi fellebbezett a rá 

kirótt hatéves börtönbüntetés, a filmkészítéstől való 20 évi eltiltás és az utazási tilalom ellen;” 
 

 

19. A Burmában kialakult helyzet, különös tekintettel az Arakan államban folytatódó 

erőszakra 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B7-0503/2012, B7-0509/2012, B7-0511/2012, B7-0512/2012, B7-

0513/2012, B7-0514/2012 

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-B7-0503/2012 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL) 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B7-0503/2012  S&D  ↓  

B7-0509/2012  PPE  ↓  

B7-0511/2012  GUE/NGL  ↓  

B7-0512/2012  ECR  ↓  

B7-0513/2012  Verts/ALE  ↓  

B7-0514/2012  ALDE  ↓  

 

 

20. A migránsok helyzete Líbiában 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B7-0504/2012, B7-0507/2012, B7-0516/2012, B7-0517/2012, B7-
0518/2012, B7-0519/2012 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

RC-B7-0504/2012 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR) 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 43, 0, 2 

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B7-0504/2012  S&D  ↓  

B7-0507/2012  ECR  ↓  

B7-0516/2012  PPE  ↓  

B7-0517/2012  GUE/NGL  ↓  

B7-0518/2012  Verts/ALE  ↓  

B7-0519/2012  ALDE  ↓  

 



P7_PV(2012)11-22(VOT)_HU.doc 27 PE 500.825 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: zárószavazás 
 
 


