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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 

 

1. Grönland részvétele a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszerének 

végrehajtásában ***I 

Jelentés: Vital Moreira (A7-0467/2013) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 493, 0, 17 
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2. Grönland részvétele a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszerében * 

Jelentés: Vital Moreira (A7-0466/2013) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 540, 0, 14 

 

 

3. Az uniós szintű átutalásokra és beszedésekre való átállás ***I 

Jelentés: Sharon Bowles (A7-0036/2014) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 554, 12, 7 

 

 

4. A halászhajók biztonságáról szóló, 1977. évi torremolinosi nemzetközi 

egyezményhez csatolt 1993. évi jegyzőkönyv rendelkezéseinek végrehajtására 

vonatkozó 2012. évi fokvárosi megállapodás *** 

Ajánlás: Werner Kuhn (A7-0040/2014) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

egyetlen szavazás  +  

 

 

 

5. Az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 29. éves jelentés (2011) 

Jelentés: Eva Lichtenberger (A7-0055/2014) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 564, 28, 34 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: zárószavazás 
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6. Lara Comi képviselői mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem 

Jelentés: Bernhard Rapkay (A7-0067/2014) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

egyetlen szavazás  +  

 

 

7. Zbigniew Ziobro képviselői mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló 

kérelem 

Jelentés: Cecilia Wikström (A7-0045/2014) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

egyetlen szavazás  +  

 

 

8. Bizonyos közokiratok elfogadásának egyszerűsítése révén a szabad mozgás 

előmozdítása ***I 

Jelentés: Bernhard Rapkay (A7-0017/2014) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Az illetékes bizottság 

módosításai – 

tömbszavazás 

1 

3-9 

12-15 

18-47 

bizottság  +  

Az illetékes bizottság 

módosításai - külön 

szavazás 

16 bizottság kül. +  

17 bizottság kül. +  

Fogalommeghatározás

ok 

2+11 bizottság ESz + 397, 261, 13 

50+51 több mint 40 

képviselő 

NSz ↓  

4. melléklet után 48+49 bizottság  +  

szavazás: a Bizottság javaslata  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 573, 62, 44 
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Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: mód.: 50., 51. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: mód.: 16., 17. 
 

Az 50. és 51. módosítást Angelika Niebler, Alexandra Thein és mások terjesztették elő. 

A 10. módosítás nem érinti valamennyi nyelvi változatot, ezért nem bocsátották szavazásra (az eljárási 

szabályzat 157. cikke (1) bekezdésének d) pontja). 
 

 

9. Anyagok és keverékek osztályozása, címkézése és csomagolása ***I 

Jelentés: Sari Essayah (A7-0319/2013) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

A szöveg egésze -  

1. sz. tömb 

20 bizottság  +  

2. sz. tömb 1-19 bizottság  ↓  

szavazás: a Bizottság javaslata  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 656, 15, 5 

 

 

10. A szerzői és szomszédos jogok és a zeneművek jogainak online 

felhasználására szóló, több területre érvényes engedélyezése ***I 

Jelentés: Marielle Gallo (A7-0281/2013) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

A szöveg egésze -  

1. sz. tömb 

170 bizottság  +  

2. sz. tömb 1-169 bizottság  ↓  

szavazás: a Bizottság javaslata  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 640, 18, 22 
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11. A bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció büntetőjogi szankciói ***I 

Jelentés: Arlene McCarthy (A7-0344/2012) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

A szöveg egésze -  

1. sz. tömb 

2 bizottság  +  

2. sz. tömb 1 bizottság  ↓  

szavazás: a Bizottság javaslata  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 618, 20, 43 

 

 

12. Az energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projektek ***I 

Jelentés: Adina-Ioana Vălean (A7-0323/2013) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

A szöveg egésze -  

1. sz. tömb - 

megegyezéses 

44 bizottság  +  

2. sz. tömb -  

Az illetékes bizottság 

módosításai 

1-38 bizottság  ↓  

1. cikk, 2. bek., 2. 

albek.  

39 Verts/ALE NSz - 139, 538, 4 

10. cikk, 1. bek., 

1.albek., a) pont 

40 Verts/ALE NSz - 111, 551, 15 

44mr bizottság  +  

I. melléklet, 2. pont 

után 

41 Verts/ALE NSz - 107, 555, 15 

I. melléklet, 3.1 pont, 

5. fr.bek. 

42 Verts/ALE NSz - 106, 559, 10 

I. melléklet, 3.1 pont, 

7. fr. bek. 

43 Verts/ALE NSz - 108, 560, 7 

szavazás: a Bizottság javaslata NSz + 562, 97, 20 

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 572, 89, 18 
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Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 
 

NSz 

Verts/ALE: mód.:  39., 40., 41., 42., 43., a Bizottság javaslata 
 

 

13. A Számvevőszék egy tagjának kinevezése (Klaus-Heiner Lehne) 

Jelentés: Inés Ayala Sender (A7-0050/2014) (titkos szavazás - az eljárási szabályzat 169. cikkének (1) 

bekezdése) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

szavazás: Klaus-Heiner Lehne 

jelölése 

 + 457, 169, 55 

 

 

14. Az Európai Számvevőszék  

Jelentés: Inés Ayala Sender (A7-0014/2014) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Alternatív 

állásfoglalási 

indítvány 

1 S&D ESz - 313, 355, 9 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) 

CONT bizottság 

 +  

 

 

 

15. A célravezető uniós szabályozás, szubszidiaritás és arányosság – a jogalkotás 

minőségének javítása 

Jelentés: Sajjad Karim (A7-0056/2014) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

1. bek. után 1 S&D NSz + 537, 125, 17 

8. bek. után 2 S&D NSz - 300, 360, 15 

3 S&D NSz - 280, 372, 20 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

29. bek. 8T Verts/ALE NSz - 283, 372, 24 

31. bek. 9 Verts/ALE NSz - 108, 564, 9 

34. bek., második fr. 

bek. 

4 S&D NSz - 285, 392, 4 

34. bek., második fr. 

bek. 

5 S&D NSz - 280, 391, 5 

34. bek. után 6 S&D NSz - 288, 378, 14 

36. bek. 10T Verts/ALE NSz - 92, 579, 11 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 -  

2 +  

44. bek. 7 S&D NSz + 529, 144, 6 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 413, 252, 12 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: mód.: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. 

ECR: mód.: 8., 9., 10. És zárószavazás 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE: 

36. bek. 

1. rész: „emlékeztet a Parlament álláspontjára  ... figyelembevételével kapcsolatban;” 

2. rész: „úgy véli, hogy a Bizottságnak ... jogszabályok kidolgozási szakaszát;” 
 

 

16. A homofóbia és a szexuális irányultságon, illetve nemi identitáson alapuló 

megkülönböztetés 

Jelentés: Ulrike Lunacek (A7-0009/2014) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Alternatív 

állásfoglalási 

indítvány 

1 EFD NSz - 149, 430, 52 

Alternatív 

állásfoglalási 

indítvány 

2 PPE, S&D, 

ALDE 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

NSz + 394, 176, 72 

4. bek. B i. bek. eredeti szöveg kül. ↓  

4. bek. C i. bek. eredeti szöveg kül. ↓  

4. bek. C ii. bek. eredeti szöveg kül. ↓  

4. bek. D i. bek. eredeti szöveg kül. ↓  

4. bek. D ii. bek. eredeti szöveg kül. ↓  

4. bek. E iv. bek. eredeti szöveg kül. ↓  

4. bek. E v. bek. eredeti szöveg kül. ↓  

4. bek. E vi. bek. eredeti szöveg kül. ↓  

4. bek. F i. bek. eredeti szöveg kül. ↓  

4. bek. H i. bek. eredeti szöveg kül. ↓  

4. bek. H ii. bek. eredeti szöveg kül. ↓  

4. bek. I i. bek. eredeti szöveg kül. ↓  

4. bek. J i. bek. eredeti szöveg kül. ↓  

4. bek. J ii. bek. eredeti szöveg kül. ↓  

8. bev. hiv. bek. eredeti szöveg kül. ↓  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) 

LIBE bizottság 

NSz ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: mód.: 2.  

EFD: mód.: 1., 2. és zárószavazás 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 4. bek. C i., ii. - D i. - E .iv., v., vi. - F i. - H i., .ii. - I i. - J i. 

ECR: 8. bev.hiv., 4. bek. B i. - D ii. - E vi. - H i., ii. - J ii. 
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17. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv végrehajtása 

Jelentés: Robert Rochefort (A7-0474/2013) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

2. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

13. bek. után 2 S&D NSz - 206, 409, 58 

28. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

28. bek. után 3 GUE/NGL  -  

G. preb. után 1 S&D NSz - 267, 397, 11 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: mód.: 1., 2. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 28. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL 

2. bek. 

1. rész: „sajnálatosnak tartja, hogy a vállalkozások közötti kapcsolatokban  ... a 2005/29/EK 

irányelv vonatkozásában már létező gyakorlathoz;” 

2. rész: „nem tartja ugyanakkor célszerűnek  ... kereskedelmi gyakorlatokra való azonnali 

kiterjesztését;” 

 

 

18. Az EU igazságügyi eredménytáblája 

Jelentés: Tadeusz Zwiefka (A7-0442/2013) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

1. bek. 1 S&D NSz - 314, 356, 6 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: mód.: 1. 
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19. Az intelligens energiahálózatok kialakításának helyi és regionális 

következményei 

Jelentés: Elisabeth Schroedter (A7-0019/2014) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

7. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 346, 329, 3 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 571, 87, 22 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: zárószavazás 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 7. bek. 
 

 

 

20. Mezőgazdasági kisvállalkozások 

Jelentés: Czesław Adam Siekierski (A7-0029/2014) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Alternatív 

állásfoglalási 

indítvány 

1 GUE/NGL  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) 

AGRI bizottság 

 +  
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21. Integrált csomagkézbesítési piac az e-kereskedelem bővülése érdekében 

Jelentés: Pablo Arias Echeverría (A7-0024/2014) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

29. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

15.bev. hiv. után 1 előadó  +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 29. bek. 
 

 

22. Iratokkal nem rendelkező bevándorlónők az Európai Unióban 

Jelentés: Norica Nicolai (A7-0001/2014) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

2. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

3. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ NSz + 574, 91, 9 

2/ NSz - 275, 386, 10 

4. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 332, 331, 6 

5. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 268, 387, 12 

3/ESz - 259, 396, 11 

7. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 338, 331, 4 

8. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 337, 326, 5 

9. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 317, 322, 11 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

10. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ NSz + 324, 322, 27 

2/ NSz + 554, 107, 6 

11. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

14. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

16. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ NSz + 589, 65, 9 

2/ NSz + 557, 85, 16 

17. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

3/ESz + 342, 319, 3 

19. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 335, 311, 18 

21. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

22. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ESz + 337, 309, 9 

2/ESz - 312, 317, 13 

23. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 334, 314, 9 

24. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz - 282, 372, 6 

27. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 374, 272, 8 

28. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

2 +  

3 +  

4/ESz + 329, 319, 7 

31. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

32. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

33. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz - 269, 384, 5 

34. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

35. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

S. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ESz + 346, 305, 5 

2/ESz - 320, 322, 6 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 327, 303, 36 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 3., 7., 10., 16., 19. bek. és zárószavazás 

EFD: zárószavazás 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

EFD: 2., 4., 7., 8., 10., 11., 19., 21., 27., 31., 32., 33., 35. bek. 

PPE: 2., 4., 7., 8., 19., 21., 22., 24., 27., 33. bek. - S. preb. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 

3. bek. 

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „legális vagy illegális”  

„ 

2. rész: a fenti szövegrész 

 

 
5. bek. 

1. rész: „hangsúlyozza, hogy ... bűnözés különböző formáinak;” kivéve: „illegális” 

2. rész: „illegális” 

3. rész: „egyúttal hangsúlyozza... jogi keret révén csökkenthető;” 
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EFD: 

9. bek. 

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „vagy alacsony képzettségű személyeket” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 

 

 
14. bek. 

1. rész: „felszólít a kényszermunkáról szóló 29. sz. ... érintett nők speciális helyzetét,” 

2. rész: „és hogy nyújtsanak védelmet az okmányokkal nem rendelkező érintett migráns 

nőknek;” 

 

 

 
16. bek. 

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „a tagállamokat” (2. mondat) 

2. rész: a fenti szövegrész 

 

 

 
22. bek. 

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „jóllehet nem rendelkeznek okmányokkal” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 

 

 
34. bek. 

1. rész: „felhívja a Bizottságot ... nem rendelkező nők helyzetére” 

2. rész: „valamint az Európa 2020 stratégia befogadással kapcsolatos célkitűzéseinek 

végrehajtása során fokozottabban vegyék figyelembe ezeket a nőket;” 

 

 

 
S. preb. 

1. rész: „mivel az okmányokkal nem rendelkező migránsok »jogi szürke zónában«(9) 

vannak” 

2. rész: „ezért nem részesülnek védelemben az önkényes letartóztatással és/vagy az azt 

követő fogva tartással szemben;” 

 

 
PPE: 

10. bek. 

1. rész: „rámutat arra, hogy az egészséghez ... megfelelő ellátásról és támogatásról;” 

2. rész: „ehhez hasonlóan arra ösztönzi ... gyermekeiről való jelentéstételt;” 

 

 

 
23. bek. 

1. rész: „felszólítja a tagállamokat ... védelmet és támogatást” 

2. rész: „és esetükben tekintsékmegadásának különleges kívánalmait;” 
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PPE, EFD: 

17. bek. 

1. rész: „felszólítja a tagállamokat... munkaügyi ellenőrzések révén,” 

2. rész: „ismerjék el az okmányokkal nem rendelkező nőket áldozatként” 

3. rész: „és tegyék lehetővé számukra az alapvető egészségügyi szolgáltatásokhoz való 

hozzáférést;” 

 

 

 
28. bek. 

1. rész: „hangsúlyozza, hogy ... fokozott kockázatának;”, kivéve: „és az alapvető jogokat” 

2. rész: „és az alapvető jogokat” 

3. rész: „ezért felszólítja ... tartásának biztosítása érdekében;”, kivéve: „hogy módosítsa a 

visszatérésről szóló irányelvet” 

4. rész: „hogy módosítsa a visszatérésről szóló irányelvet” 

 

 
 

 

23. Az európai acélipar 

Jelentés: András Gyürk (A7-0028/2014) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

7. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

11. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ NSz + 557, 95, 13 

16. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ NSz + 570, 84, 4 

2/ NSz + 474, 163, 11 

18. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 568, 84, 7 

21. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

22. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ NSz + 582, 69, 12 

2 +  

3/ NSz + 547, 111, 7 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

23. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 334, 310, 13 

26. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

27. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ NSz + 353, 293, 20 

36. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ NSz + 573, 67, 17 

37. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 517, 121, 12 

38. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 500, 151, 6 

40. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

I. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

J. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 409, 246, 7 

K. preb.  bek. eredeti szöveg NSz + 343, 302, 8 

L. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 555, 85, 10 

M. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

2/ NSz + 342, 291, 14 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 505, 97, 25 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 16., 18. bek. 

Verts/ALE: 11. bek. (2. rész), 22. bek. (1. és 3. rész), 23., 27. bek. (2. rész), 36. bek. (2. rész), 

37., 38. bek. - J, K, L, M (2. rész) preb., - zárószavazás 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 21. bek. 

Verts/ALE: 7. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

16. bek. 

1. rész: „hangsúlyozza, hogy a kereslet szűkülése ... tagállamok között;” 

2. rész: „ezzel összefüggésben összeurópai megoldásra szólít fel;” 

 

 

 
Verts/ALE: 

11. bek. 

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „a kivételesen magas energiaköltségek következtében...is 

szerepet játszanak” 

 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
22. bek. 

1. rész: „megjegyzi, hogy mivel ... iparának versenyképessége” 

2. rész: „véleménye szerint ... energiapiac előnyeit;” 

3. rész: „támogatja a Bizottság javaslatát... javaslatokat kell előterjesztenie;” 

 

 

 
26. bek. 

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „a villamosenergia-szolgáltatók ... csökkenteni az 

energiaköltségeket” és „hangsúlyozza, hogy a hosszú távú energiaszerződések 

megkötése. .. versenyügyi szempontjaira vonatkozóan;” 

2. rész: „a villamosenergia-szolgáltatók ... csökkenteni az energiaköltségeket” 

3. rész: „hangsúlyozza, hogy a hosszú távú energiaszerződések megkötése. .. versenyügyi 

szempontjaira vonatkozóan;” 

 

 

 
27. bek. 

1. rész: „ösztönzi a Bizottságot... gyors integrációja érdekében;” 

2. rész: „eközben az energiaigényes ... versenytársakat nem terheli;” 
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36. bek. 

1. rész: „felszólítja a Bizottságot... nyílt és átlátható módszertant” 

2. rész: „figyelembe véve ... jegyzéken tartásával;” 

 

 

 
I. preb. 

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „a versenytársakkal összehasonlítva kiemelkedően 

magasabbak a működési költségei” és „amely országokban ... mint Európában” 

2. rész: „a versenytársakkal összehasonlítva kiemelkedően magasabbak a működési 

költségei” 

  

 
M. preb. 

1. rész: „mivel az acélipar... versenyre kényszerül,” 

2. rész: „miközben az előállítási költségek ... mint az Egyesült Államokban;” 

 

 

 
Verts/ALE, ECR 

40. bek. 

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „viszonossági” és „saját acéliparukat védő befektetési 

korlátozásokat és közbeszerzési preferenciákat alkalmaznak” 

2. rész: „viszonossági” 

3. rész: „saját acéliparukat védő befektetési korlátozásokat és közbeszerzési preferenciákat 

alkalmaznak” 

 

 

 


