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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. Jordánia uniós programokban való részvétele*** 

Ajánlás: Annemie Neyts-Uyttebroeck (A7-0305/2013) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

egyetlen szavazás  +  

 

 

2. Az európai határőrizeti rendszer (EUROSUR) létrehozása ***I 

Jelentés: Jan Mulder (A7-0232/2013) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

A szöveg egésze - az 

illetékes bizottság 

módosítása 

1MR bizottság rész.   

1 +  

2/ NSz + 475, 115, 2 

1. cikk 2 Verts/ALE  -  

1MR bizottság  +  

9. preb. után 3 EFD NSz - 32, 546, 23 

4 EFD NSz - 25, 560, 9 

a Bizottság javaslata  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 479, 101, 20 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFD: mód.: 3, 4 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

mód.: 1mr 

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: 17a. cikk 
2. rész: 17a. cikk 
 

 

3. A kadmiumot tartalmazó hordozható elemek és akkumulátorok ***I 

Jelentés: Vladko Todorov Panayotov (A7-0131/2013) 

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 

21 bizottság  +  

2. sz. tömb 1-20 bizottság  ↓  

a Bizottság javaslata  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 578, 17, 5 

 

 

4. Az európai országoknak a CIA által foglyok szállítására és illegális fogva 

tartására való állítólagos használata 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B7-0378/2013, B7-0379/2013, B7-0380/2013, B7-0381/2013 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Közös állásfoglalásra irányuló indítványRC-B7-0378/2013  

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

2. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 303, 273, 7 

3. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 291, 281, 11 

4. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 294, 278, 13 

5. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

6. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 291, 275, 19 

7. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

8. bek. 3 GUE/NGL  -  

bek. eredeti szöveg kül. +  

9. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

11. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

3 +  

13. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

17. bek. 4 GUE/NGL  -  

bek. eredeti szöveg kül. +  

19. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

20. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

21. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

22. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

23. bek. után 5 GUE/NGL  -  

2. bev. hiv. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3. bev. hiv. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 297, 266, 18 

5. bev. hiv. 2 GUE/NGL  -  

7. bev. hiv. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

10. bev. hiv. bek. eredeti szöveg kül/ESz - 151, 412, 17 

15. bev. hiv. bek. eredeti szöveg kül. +  

E. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

F. preb. 1 Verts/ALE ESz - 286, 287, 7 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

G. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

H. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 294, 274, 15 

I. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

J. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

L. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

M. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

N. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) ESz + 286, 180, 114 

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B7-0378/2013  Verts/ALE  ↓  

B7-0379/2013  ALDE  ↓  

B7-0380/2013  ECR  ↓  

B7-0381/2013  GUE/NGL  ↓  
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Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 19, 20, 22 bek.- 3, 10, 15 bevezető hivatkozás - E, G, I, L, M 

preb. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

3. bek. 

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „(Franciaország, Lengyelország, ... és Svédország)” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
11. bek. 

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: de „3 bev. hiv.” és „5. bev hiv.” 

2. rész: „3. bev. hiv.” 

3. rész: „5. bev. hiv.” 

 
13. bek. 

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: de „1. bev. hiv.” és „2. bev. hiv.” 

2. rész: „1. bev. hiv.” 

3. rész: „2. bev. hiv.” 

 
21. bek. 

1. rész: „felhívja az USA kormányát, ... vagy kiadatási kérelmek terén” 

2. rész: „sürgeti, hogy hagyjon fel ... vonatkozó tervet;” 

 
2. bev. hiv. 

1. rész: „tekintettel az EJEB ... és Gali kontra Olaszország;” 

2. rész: „tekintettel az al-Nasiri ... benyújtott keresetre,” 

 
7. bev. hiv. 

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: des termes „(Finnország, Magyarország, Spanyolország és 

Litvánia)” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
F preb. 

1. rész: „mivel a litván hatóságok ... kapcsolatos bűnügyi vizsgálatot” 

2. rész: „ezt azonban még ... által vezetett program keretében;” 

 
H preb. 

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „majd 2003 júniusától ... börtönbe szállítottak,” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
J preb. 

1. rész: „mivel 2012. decemberben ... akit 2013 júliusában Panamában letartóztattak;” 

2. rész: „mivel az olasz hatóságok ... olasz bíróság elítélt;” 

 
N preb. 

1. rész: „mivel Obama elnök ismételten ... immár biztonságosnak ítélik;” 

2. rész: „mivel az amerikai hatóságoknak ... nemzetközi kötelezettségeiknek;” 
 

 

5.  A bűnüldöző szervek határokon átnyúló együttműködésének erősítése az EU-ban 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0433/2013 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0433/2013  

LIBE Bizottság 

szavazás: állásfoglalás  

(a szöveg egésze) 

 +  

 

 

6. Kasztalapú megkülönböztetés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0434/2013 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0434/2013  

DEVE Bizottság 

10. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 487, 55, 32 

17. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 496, 46, 26 

B preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 10, 17 bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

B preb. 

1. rész: „mivel 2011 júniusában ... összefüggéseknek megfelelően” 

2. rész: „ideértve „az Európában ... jellege és mértéke eltérő lehet;” 
 

 

7. Éves jelentés a Petíciós Bizottság 2012. évi tevékenységéről 

Jelentés: Edward McMillan-Scott (A7-0299/2013) 

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. 1 S&D NSz + 290, 219, 61 

8. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

11. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

20. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

21. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

34. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 220, 311, 5 

A preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 245, 283, 5 

E preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

F preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

W preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 446, 35, 43 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: mód.: 1, zárószavazás 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

EFD: 8, 21. bek., E, F preb. 

PPE: 20. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

11. bek. 

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „pl. a palagáz rétegrepesztéssel való kitermelése” 

2. rész: a fenti szövegrész 
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Verts/ALE: 

34. bek. 

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „a polgárok olyan ... az Unió tevékenységi körébe” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
A preb. 

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „mivel az 51. cikk ... jogszabályt hajtanak végre” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
W preb. 

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „ezt pedig tovább ... eljárás ésszerűsítésével” 

2. rész: a fenti szövegrész 
 

8. Keresztényekkel szembeni közelmúltbeli erőszak és üldöztetés, különösen 

Malulában (Szíria) és Pesavarban (Pakisztán), valamint Szaíd Ábedíni 

lelkipásztor ügye (Irán) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013, B7-
0453/2013, B7-0454/2013 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B7-0449/2013  

(PPE, S&D, ALDE, ECR, EFD) 

21. bek. után 1 S&D NSz + 40, 7, 5 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B7-0449/2013  ECR  ↓  

B7-0450/2013  S&D  ↓  

B7-0451/2013  EFD  ↓  

B7-0452/2013  PPE  ↓  

B7-0453/2013  GUE/NGL  ↓  

B7-0454/2013  ALDE  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: a 1. módosítás: 
 

Egyéb 

Paweł Robert Kowal (EFD képviselőcsoport) szintén aláírta az RC-B7-0449/2013 közös 

állásfoglalásra irányuló indítványt. 
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9. Összecsapások Szudánban és az azt követő sajtócenzúra 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B7-0444/2013, B7-0445/2013, B7-0448/2013, B7-0455/2013, B7-
0456/2013, B7-0457/2013 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B7-0444/2013  

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL és Jaroslav Paška) 

16. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

N. preb. bek. eredeti szöveg kül. -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B7-0444/2013  ECR  ↓  

B7-0445/2013  Verts/ALE  ↓  

B7-0448/2013  S&D  ↓  

B7-0455/2013  PPE  ↓  

B7-0456/2013  GUE/NGL  ↓  

B7-0457/2013  ALDE  ↓  

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 16. bek. ésN preb. 

PPE: N preb. 
 

 

 

10. A közelmúltbeli erőszak Irakban 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013, B7-

0461/2013, B7-0462/2013 

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-B7-0446/2013  

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

6. bek. bek. eredeti szöveg  + szóbeli módosítás 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 50, 0, 4 

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B7-0446/2013  Verts/ALE  ↓  

B7-0447/2013  ECR  ↓  

B7-0458/2013  S&D  ↓  

B7-0459/2013  PPE  ↓  

B7-0461/2013  GUE/NGL  ↓  

B7-0462/2013  ALDE  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: zárószavazás 
 

Egyéb 

Cristian Dan Preda a következő módosítást nyújtotta be szóban a (6) bekezdéshez. 

„(6) felszólítja az iraki kormányzatot és a regionális önkormányzatokat, hogy ítéljék el e támadásokat, 

és folytassanak segítsenek elő teljes körű és haladéktalan független nemzetközi vizsgálatot a régióban 

a közelmúltban bekövetkezett terrortámadások ügyében, és felszólítja az iraki kormányt, hogy teljes 

mértékben működjön együtt e vizsgálat során annak érdekében, hogy a felelősöket bíróság elé 

állítsák;” 

 

 


