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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 

cikk cikk 

preb. preambulumbekezdés 

ÁLL.IND. állásfoglalásra irányuló indítvány 

KÖZ.ÁLL.IND. közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

TITK. titkos szavazás 
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1. Az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtés * 

Jelentés: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 541, 98, 49 

 

 

2. Az Európai Központi Bank szankciók kirovására vonatkozó hatásköre * 

Jelentés: Kay Swinburne (A8-0028/2014) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Az illetékes bizottság 

módosításai – 

tömbszavazás 

2-5 

8-14. 

bizottság  +  

Az illetéskes bizottság 

módosításai – külön 

szavazás 

1. bizottság rész.   

1 +  

2/ESz + 370, 307, 25 

6. bizottság rész.   

1 +  

2 +  

7. bizottság kül/ESz + 386, 295, 19 

a 2532/98/EK rendelet 

3. cikke 9. bek.  

15. S&D ESz + 336, 270, 95 

szavazás: a Bizottság javaslata  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 361, 118, 223 

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: mód.: 7. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 

1. módosítás: 

1. rész: A szöveg egésze, az alábbi szövegrész kivételével: „vagy addig az időpontig, amíg 

valamennyi jogorvoslati lehetőséget ki nem merítették” 

2. rész: a fenti szövegrész 
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6. módosítás: 

1. rész: A szöveg egésze, az alábbi szövegrész kivételével: „amennyiben a határozat elleni 

valamennyi jogorvoslati lehetőséget kimerítették” 

2. rész: a fenti szövegrész 
 

 

3. Az ENSZ 2014. évi éghajlat-változási konferenciája, COP 20, Lima, Peru 

(2014. december 1–12.) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0251/2014 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0251/2014  

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

4. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 359, 330, 4 

11. bek. 1 ECR  -  

14. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ESz + 397, 289, 6 

2/ESz + 366, 317, 10 

16. bek. 9. PPE  -  

bek. eredeti szöveg kül. +  

24. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

26. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

29. bek. 2. ECR  -  

32. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

33. bek. 3. ECR  -  

35. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

2 +  

3 -  

36. bek. 10. PPE ESz + 445, 242, 7 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2 ↓  

39. bek. 4. ECR  -  

41. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

43. bek. 5. ECR  -  

51. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

55. bek. 6. ECR  -  

56. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

57. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

60. bek. után 12. GUE/NGL  -  

61. bek. 11. GUE/NGL  -  

64. bek. 7. ECR  -  

67. bek. után 8. Verts/ALE ESz + 570, 80, 36 

I. preb. bek. eredeti szöveg kül. -  

X. preb. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 365, 320, 6 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  
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Külön szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL 51. bek. 

PPE: I., X. preb. 14., 16., 32., 36. bek. 

ECR: 24., 36. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL 

26. bek. 

1. rész: „megállapítja, hogy az Unió … 30%-ra emeli 2020-ig” 

2. rész: „ha más jelentős kibocsátó országok is hasonló célok mellett kötelezik el magukat;” 

 
36. bek. 

1. rész: „sürgeti, hogy a tagállamok … zuhanásával együtt lecsökkentek” 

2. rész: „ezzel összefüggésben úgy véli … finanszírozását kell elősegíteniük;” 

 
56. bek. 

1. rész: A szöveg egésze, az alábbi szövegrész kivételével „hangsúlyozza, hogy egy stabil … 

uniós vállalkozások számára;”  

2. rész: a fenti szövegrész 

 
57. bek. 

1. rész: „úgy véli, hogy egy ambiciózus … a szén-dioxid-kibocsátás áthelyezése” 

2. rész: „és a versenyképesség miatti aggodalmaira való válaszadást;” 

 
ECR: 

14. bek. 

1. rész: A szöveg egésze, az alábbi szövegrész kivételével „energiahatékonyságra” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
41. bek. 

1. rész: „elismeri, hogy az utolsó két … hatásaival összefüggésben elszenvedtek;” 

2. rész: „megjegyzi, hogy teljes mértékben … Limában tovább kell foglalkozni;” 

 
PPE, ECR 

4. bek. 

1. rész: „hangsúlyozza, hogy a 2015-ös megállapodásnak el kell érnie azt a célt, hogy a 

globális kibocsátások a 2°C-os szén-dioxid-kibocsátási költségvetéssel 

összeegyeztethető szintre csökkenjenek,” 

2. rész: „2050-ig pedig a globális … megszüntetésére kell törekednie;” 

 
35. bek. 

1. rész: „ismételten felszólít arra, hogy … az Éghajlat-változási Alap számára;” 

2. rész: „úgy véli, hogy az EU-nak … javaslatokat kell előterjesztenie;”, a „2015 

márciusáig” szövegrész kivételével 

3. rész: „2015 márciusáig” 

 


