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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. A Dáis által elkövetett, nevezetesen az asszírok ellen irányuló legutóbbi 

támadások és emberrablások a Közel-Keleten 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-

0259/2015, B8-0262/2015, B8-0264/2015 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B8-0240/2015 

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

4. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 552, 67, 8 

6. bek. után 1 GUE/NGL  -  

10. bek. után 2 GUE/NGL  -  

17. bek. után 3 GUE/NGL  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B8-0240/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0253/2015  ALDE  ↓  

B8-0254/2015  ECR  ↓  

B8-0256/2015  EFDD  ↓  

B8-0259/2015  PPE  ↓  

B8-0262/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0264/2015  S&D  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL, EFDD: 4. bek. 
 

Egyéb 

Anna Záborská (PPE képviselőcsoport) szintén aláírta a B8-0259/2015 állásfoglalásra irányuló 

indítványt. 

Afzal Khan és Hugues Bayet (S&D képviselőcsoport) szintén aláírta a B8-0264/2015 állásfoglalásra 

irányuló indítványt. 

Biljana Borzan (S&D képviselőcsoport) szintén aláírta az RC B8-0240/2015 közös állásfoglalásra 

irányuló indítványt. 
 

2. Dél-Szudán, többek között a közelmúltbeli gyermekrablások 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-
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0260/2015, B8-0263/2015, B8-0266/2015 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B8-0241/2015 

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

1. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

11. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

L. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 626, 4, 11 

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B8-0241/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0255/2015  ALDE  ↓  

B8-0257/2015  ECR  ↓  

B8-0258/2015  EFDD  ↓  

B8-0260/2015  PPE  ↓  

B8-0263/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0266/2015  S&D  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: zárószavazás 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL L. preb. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL 

1. bek. 

1. rész: A szöveg egésze kivéve: „alakítsanak átmeneti nemzeti egységkormányt” 

2. rész: a fenti szövegrész 
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11. bek. 

1. rész: „üdvözli az ENSZ … azonnali végrehajtására;” 

2. rész: „hangsúlyozza hogy … polgári lakosságot;” 
 

Egyéb 

Afzal Khan és Hugues Bayet (S&D képviselőcsoport) szintén aláírta a B8-0266/2015 állásfoglalásra 

irányuló indítványt. 

Anna Záborská (PPE képviselőcsoport) szintén aláírta a B8-0260/2015 állásfoglalásra irányuló 

indítványt. 

Biljana Borzan (S&D képviselőcsoport) szintén aláírta az RC B8-0241/2015 közös állásfoglalásra 

irányuló indítványt. 
 

 

3. Tanzánia, nevezetesen a nagyarányú földszerzés kérdése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-
0268/2015, B8-0269/2015, B8-0270/2015 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B8-0242/2015 

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

2. bek. 4 PPE  -  

3. bek. 5 PPE  -  

12. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

13. bek. 1 EFDD  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 315, 307, 20 

14. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

16. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 -  

2 ↓  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

A. preb. 2 PPE  -  

M. preb. 3 PPE  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B8-0242/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0261/2015  ALDE  ↓  

B8-0265/2015  ECR  ↓  

B8-0267/2015  EFDD  ↓  

B8-0268/2015  PPE  ↓  

B8-0269/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0270/2015  S&D  ↓  

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR, PPE: 12. és 16. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 

16. bek. 

1. rész: A szöveg egésze kivéve: „önkéntes és nem önkéntes” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
PPE: 

13. bek. 

1. rész: „hangsúlyozza az uniós … elszámoltathatóságának fontosságát,” 

2. rész: „és kéri egy olyan szilárd … ezeket a műveleteket;” 

 
14. bek. 

1. rész: „felhívja a Bizottságot, … előmozdítsák az emberi jogokat” 

2. rész: „és kezeljék a földszerzéshez kapcsolódó kihívásokat;” 
 

Egyéb 

Biljana Borzan (S&D képviselőcsoport) szintén aláírta az RC B8-0242/2015 közös állásfoglalásra 

irányuló indítványt. 

Anna Záborská (PPE képviselőcsoport) szintén aláírta a B8-0268/2015 állásfoglalásra irányuló 

indítványt. 

Afzal Khan és Hugues Bayet (S&D képviselőcsoport) szintén aláírta a B8-0270/2015 állásfoglalásra 

irányuló indítványt. 
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4. Az orosz ellenzéki vezető, Borisz Nyemcov meggyilkolása és az oroszországi 

demokrácia helyzete 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0248/2015, B8-0250/2015, B8-
0251/2015, B8-0252/2015 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B8-0239/2015 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Valentinas Mazuronis) 

19. bek. 1 PPE NSz + 568, 38, 34 

20. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ESz + 361, 245, 36 

2/ESz - 102, 519, 17 

N. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B8-0239/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0247/2015  ALDE  ↓  

B8-0248/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0249/2015  ECR  ↓  

B8-0250/2015  S&D  ↓  

B8-0251/2015  EFDD  ↓  

B8-0252/2015  PPE  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 1. mód. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: N. preb. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

20. bek. 

1. rész: „felszólítja az orosz hatóságokat, … és őszinte vizsgálódást;” 

2. rész: „felszólít arra, hogy … okok felderítésére;” 
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Egyéb 

Beata Gosiewska (ECR képviselőcsoport) szintén aláírta a B8-0249/2015 állásfoglalásra irányuló 

indítványt. 

Afzal Khan (S&D képviselőcsoport) szintén aláírta a B8-0250/2015 állásfoglalásra irányuló 

indítványt. 

Inese Vaidere és Artis Pabriks (PPE képviselőcsoport) szintén aláírta az RC-B8-0239/2015 közös 

állásfoglalásra irányuló indítványt. 

Jerzy Buzek (PPE képviselőcsoport) visszavonta aláírását az RC-B8-0239/2015 közös állásfoglalásra 

irányuló indítványról. 
 

 

5. Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének éves jelentése 

az Európai Parlament számára 

Jelentés: Elmar Brok (A8-0039/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

1. bek. 5 GUE/NGL  -  

3. bek. 6 GUE/NGL  -  

5. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 483, 108, 58 

6. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 444, 124, 78 

9. bek. 7 GUE/NGL  -  

13. bek. 4 PPE, S&D  +  

18. bek. 8 GUE/NGL  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

18. bek. után 1 Verts/ALE NSz + 550, 53, 46 

20. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

21. bek. 9 GUE/NGL  -  

22. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

2 +  

31. bek. 10 GUE/NGL  -  

34. bek. 11 GUE/NGL NSz - 272, 368, 4 

13 ECR  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1/ NSz + 513, 118, 9 

2/ NSz + 505, 122, 8 

3/ NSz + 511, 126, 6 

35. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ NSz + 508, 109, 22 

3/ NSz + 572, 44, 30 

36. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ NSz + 507, 125, 15 

2/ NSz + 457, 156, 29 

36. bek. után 14 ECR  + szóban módosítva 

39. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

44. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

47. bek. bek. eredeti szöveg  + szóban módosítva 

50. bek. 12 GUE/NGL  -  

2 Verts/ALE NSz + 539, 45, 45  

szóban módosítva 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

52. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

59. bek. után 3 Verts/ALE NSz + 501, 112, 28 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 436, 145, 64 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL 5., 6., 36. bek. és 11. mód. 

Verts/ALE: 1., 2. és 3. mód. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL 

34. bek. 

1. rész: „támogatja az Ukrajna … illetve visszavonhatóak,” 

2. rész: „de meg is erősíthetők, … nemzetközi kötelezettségeinek;” 

3. rész: „felhívja a Bizottságot, hogy kövesse nyomon azok egységes végrehajtását;” 

 
35. bek. 

1. rész: „hangsúlyozza annak szükségességét, … Oroszországgal kapcsolatban;” 

2. rész: „arra kéri a tagjelölt országokat, … feltétlen tiszteletben tartását;” 

3. rész: „úgy véli, hogy az Oroszország … nyitottnak mutatkozik majd erre;” 

 
Verts/ALE: 

18. bek. 

1. rész: A szöveg egésze kivéve: „hangsúlyozza, hogy egy hiteles … kell alátámasztani;” és 

„üdvözli a főképviselő/alelnök … konfigurációban elnököl;” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
20. bek. 

1. rész: A szöveg egésze kivéve a 2., 3., 4., és 6. francia bekezdést 

2. rész: 2., 3., 4. és 6. francia bekezdés 

 
22. bek. 

1. rész: A szöveg egésze kivéve: „felszólít a kiberbiztonság … keresztül indított 

támadásokat;” és „üdvözli az EU kiberbiztonsági … önkényuralmi rendszerekbe 

való kivitelét;” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
36. bek. 

1. rész: A szöveg egésze kivéve: „együttműködést szorgalmaz a NATO Stratégiai 

Kommunikációs Központjával [Strategic Communications Centre of Excellence] 

ebben a kérdésben;” 

2. rész: a fenti szövegrész 
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39. bek. 

1. rész: A szöveg egésze kivéve: „Jordániához és Marokkóhoz” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
44. bek. 

1. rész: A szöveg egésze kivéve: „és az ellene való katonai küzdelemre irányuló 

erőfeszítéseit” 

 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
52. bek. 

1. rész: A szöveg egésze kivéve: „hogy az EU és a NATO közötti együttműködést meg kell 

erősíteni, és” 

 

2. rész: a fenti szövegrész 
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Egyéb 

A Verts/ALE képviselőcsoport az alábbi kifejezéseket visszavonta a 3. módosítás szövegéből:  

„rendkívül sajnálatosnak tartja, hogy az NBB létrehozása óta első alkalommal fordult elő, hogy az EU 

nem adott ki nyilatkozatot, amelyben üdvözölné a Római Statútum egy harmadik ország, nevezetesen 

Palesztina által történő ratifikálását, és sürgeti az EU-t, hogy nyilvánosan ismerje el e pozitív 

fejleményt; sürgeti az EU-t, hogy ítélje el a Palesztina elleni összes büntető intézkedést, amelyeket 

amiatt hoztak, hogy Palesztina gyakorolta törvényes jogát a szerződés ratifikálására;” 

 

Arnaud Danjean a következő szóbeli módosítást terjesztette elő a 47. bekezdéshez: 

47. „hangsúlyozza, hogy sok területen az Uniós déli szomszédságával folytatott külpolitikájának 

Afrikához is kapcsolódnia kell; úgy véli, hogy Afrika, és különösen a Száhil-Szahara régió stratégiai 

fenyegetésnek van kitéve, és veszélyforrásra reagálva felszólít egy megfelelő uniós reakcióra, 

beleértve a gazdasági fejlődés, a demokrácia, a jogállamiság, az oktatás és a biztonság terén 

meghozandó intézkedéseket; megjegyzi, hogy folyamatosan egyre súlyosabbak az al-Kaida terroristái 

által elkövetett bűncselekmények az Iszlám Maghreb Földjén (AQMI), az  Nyugat-afrikai Egységes 

Mozgalom a Szent Háborúért (MUJAO) és a Mokhtar Belmokhtar-féle „Maszkos Brigád” 

összeolvadásából létrejött AI Moulathamoun , valamint vagy a Boko Haram  keretében; hangsúlyozza, 

hogy át kell ültetni a gyakorlatba a Száhel-öv biztonságával és fejlesztésével kapcsolatos uniós 

stratégiában szereplő ajánlásokat, és felszólítja a Bizottságot, hogy készítsen értékelést erről a 

stratégiáról;” 

 

Elmar Brok a következő szóbeli módosítást terjesztette elő a 2. módosításhoz: 

50. „úgy véli, hogy az USA az EU legfontosabb stratégiai partnere, és az uniós külpolitika terén a 

nemzetközi jog támogatása melletti, szorosabb, egyenrangúságon alapuló koordinációt szorgalmaz az 

Egyesült Államokkal, közös megközelítést kialakítva az EU szomszédságában jelentkező kihívások 

kezelésére globális szinten is; hangsúlyozza a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerség 

stratégiai jellegét, amelyben megvan a lehetőség arra, hogy a transzatlanti partnerek globális normákat 

határozzanak meg a munkaügy, egészségügy, környezetvédelem, valamint a szellemi tulajdon terén, és 

megerősítsék a globális kormányzást; ebben az összefüggésben a tárgyalások során nagyobb 

nyitottságot és átláthatóságot szorgalmaz, és a folyamat minden szakaszában az összes érdekelt fél 

bevonását; úgy véli, hogy Latin-Amerika az EU fontos partnere, és hogy meg kell határozni a 

háromoldalú transzatlanti együttműködés különböző módjait;” 

 

Charles Tannock a következő szóbeli módosítást terjesztette elő a 14. módosításhoz: 

38. „sürgeti az uniós vezetőket és a tagállamokat, hogy garantálják a fokozódó diszkrimináció és 

üldöztetés áldozatává váló és két tűz közé szorult keresztények és más vallási és etnikai kisebbségek 

biztonságát és szabadságát; felszólítja az EKSZ-t és a tagállamokat egyrészt annak biztosítására, hogy 

a jövőbeli kétoldalú megállapodások a vallási kisebbségek emberi jogainak védelme érdekében 

hatékony ellenőrzési mechanizmusokat tartalmazzanak, másrészt a vallás és a meggyőződés 

szabadságának előmozdításáról és védelméről szóló uniós iránymutatások hatékony végrehajtására;” 
 

 

6. 2013. évi jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és 

az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról 

Jelentés: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

1. bek. után 8 GUE/NGL  -  

3. bek. után 9 GUE/NGL  -  

5. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 440, 175, 33 

22. bek. után 7 több mint 40 

képviselő 

 -  

30. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

31. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

67. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

77. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

79 bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

83. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

94. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ESz + 372, 254, 17 

2 +  

100. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3/ESz - 280, 333, 28 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

4 +  

106. bek. 10 GUE/NGL  -  

110. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

117. bek. 11 GUE/NGL  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

117. bek. után 12 GUE/NGL rész.   

1 -  

2 -  

132. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 -  

4 +  

135. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ NSz + 396, 207, 39 

135. bek. után 13 GUE/NGL  -  

136. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ NSz + 417, 191, 37 

3/ NSz + 541, 70, 27 

4/ NSz + 394, 192, 38 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

150. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

153. bek. 1 S&D  +  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2 ↓  

161. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

162. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 472, 115, 46 

163. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

164. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ NSz + 404, 187, 46 

165. bek. 3 PPE ESz + 388, 229, 21 

bek. eredeti szöveg NSz ↓  

174. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

183. bek. 16rev GUE/NGL  -  

2 S&D, PPE  +  

183. bek. után 14 GUE/NGL  -  

186. bek. 4 PPE  +  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2 ↓  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

184. bek. 5 PPE  +  

190. bek. 6 PPE  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

191. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

193. bek. után 15 GUE/NGL  -  

210. bek. után bek.   + szóbeli módosítás 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 390, 151, 97 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 5. bek. 

EFDD: 162. és 165. bek. 

ALDE: 135. bek. (2. rész), 136. bek. (2., 3. és 4. rész), 164. bek.(2. rész) 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 79., 83., 162., 165. és 191. bek. 

GUE/NGL 5. bek. 

PPE: 161., 162. és 163. bek. 

S&D: 5. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

67. bek. 

1. rész: „emlékeztet határozott álláspontjára, … állásfoglalásában is megfogalmazta, „ 

2. rész: „és elengedhetetlennek tartja … gyakorlat megszakadt;” 

 
94. bek. 

1. rész: „felszólítja az Európai Uniót … emberi jogi záradékokat,” 

2. rész: „és kéri, hogy a kereskedelmi … illetékes bizottságának;” 

 
153. bek. 

1. rész: A szöveg egésze kivéve: „dolgozzon ki innovatív pénzügyi mechanizmusokat a 

költségvetési reformok végrehajtásához” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
GUE/NGL 

174. bek. 

1. rész: A szöveg egésze kivéve: „kiemeli, hogy a gyerekek … iskolai kötelezettségeikben;” 

2. rész: a fenti szövegrész 
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ALDE: 

12. mód. 

1. rész: „úgy véli, hogy a CIA-program … tömegeket érintő kémtevékenység;” 

2. rész: „követeli, hogy amíg nem … együttműködési megállapodást;” 

 
PPE: 

31. bek. 

1. rész: A szöveg egésze kivéve: „mind az Európai Unióban, mind pedig a nyugat-balkáni 

tagjelölt országokban és Törökországban” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
77. bek. 

1. rész: A szöveg egésze kivéve: „jogilag” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
110. bek. 

1. rész: A szöveg egésze kivéve: „és kéri egy egyetemes szociális védelmi minimum 

megállapítását” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
117. bek. 

1. rész: A szöveg egésze kivéve: „ürügyén” 

2. rész: ez a szövegrész 

 
164. bek. 

1. rész: „üdvözli, hogy nő azon követelmény ... a testi épséghez való jog” 

2. rész: ez a szövegrész 

 
186. bek. 

1. rész: A szöveg egésze kivéve: „nevezetesen a Frontex és az Eurosur vonatkozásában” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
190. bek. 

1. rész: A szöveg egésze kivéve: „az EU-ban” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
S&D: 

30. bek. 

1. rész: „rámutat azokra a jelentős kihívásokra, … az emberi jogok helyzete;” 

2. rész: „hangsúlyozza, hogy Oroszország … partnerség kritériumainak;” 

 
150. bek. 

1. rész: A szöveg egésze kivéve: „kizárólagos” 

2. rész: ez a szövegrész 

 
ECR, ALDE, PPE, S&D: 

100. bek. 

1. rész: „sajnálatosnak tartja, … szabályok megkerülését;” 

2. rész: „hangsúlyozza ezért, … kifejezést 

3. rész: „jogilag kötelező erejű”  

4. rész: „határozottan támogatja … a világon mindenütt;” 
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132. bek. 

1. rész: „üdvözli, hogy a 2013-as … aposztaták kiszolgáltatott helyzetére;” 

2. rész: „üdvözli az EU új főképviselőjének … emberi jogi prioritásnak;”  kivéve a „három” 

kifejezést 

3. rész: „három” 

4. rész: „ösztönzi az alelnököt/főképviselőt … vallási vezetőkkel;” 

 
135. bek. 

1. rész: „felhívja az EU-t... alapvető emberi jog” 

2. rész: „valamint a szexuális és reproduktív jogok tekintetében” 

 
136. bek. 

1. rész: A szöveg egésze kivéve: „különösen szexuális és reproduktív egészségüket és 

jogaikat tekintve” és „és önálló döntéshozatalhoz való elidegeníthetetlen jogát 

többek között az önkéntes családtervezéshez való hozzáférés” és „a biztonságos és 

törvényes abortusz joga” 

2. rész: „különösen szexuális és reproduktív egészségüket és jogaikat tekintve”  

3. rész: „és önálló döntéshozatalhoz való elidegeníthetetlen jogát többek között az önkéntes 

családtervezéshez való hozzáférés”  

4. rész: a fenti szövegrész 
 

Egyéb 

Monika Hohlmeier (PPE képviselőcsoport) szintén aláírta a 2. módosítást. 

 

Silvia Costa a következő szóbeli módosítást nyújtja be a 210. paragrafus után:  

210 a. „emlékeztet arra, hogy az emberi jogok egyetemes voltából fakadóan, illetve az UNESCO-

egyezmények alapján a kulturális sokszínűség és a kulturális örökség világörökségnek minősül, és a 

nemzetközi közösségnek kötelessége együttműködni azok védelmében és előmozdításában; úgy véli, 

hogy a kulturális és művészeti örökség szándékos rombolása, ahogy az jelenleg Irakban és Szíriában 

történik, háborús bűncselekményként és emberiség elleni bűcselekményként;” 

 

7. Az EU és az Arab Államok Ligája közötti kapcsolatok és a terrorizmus elleni 

küzdelemben való együttműködés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-
0223/2015, B8-0224/2015, B8-0225/2015 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B8-0215/2015  

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

2. bek. után 1 GUE/NGL  -  

7. bek. után 4 GUE/NGL  + szóban módosítva 

8. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

8. bek. után 2 GUE/NGL  -  

12. bek. után 3 GUE/NGL  + szóban módosítva 

14. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B8-0215/2015  ALDE  ↓  

B8-0216/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0221/2015  ECR  ↓  

B8-0222/2015  S&D  ↓  

B8-0223/2015  EFDD  ↓  

B8-0224/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0225/2015  PPE  ↓  

 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 

8. bek. 

1. rész: „hogy a terrorista fenyegetésekre való reagálás során meg kell őrizni az egyensúlyt a 

szabadság és a biztonság között, és” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
14. bek. 

1. rész: A szöveg egésze kivéve: „korábbi … együttműködést jellemző általános 

hiányosságokat” 

2. rész: a fenti szövegrész 

Egyéb 

Victor Boștinaru a következő szóbeli módosítást terjesztette elő a 4. bekezdéshez: 

8. „felhívja az EU és az Arab Liga tagállamainak hatóságait, hogy tartsák tiszteletben a kínzás tilalmát, 

ami nevezetesen az ENSZ kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy 

bánásmódok elleni egyezményében is szerepel, és amelyet legtöbbjük aláírt és ratifikált; megismétli, 

hogy a kínzással kikényszerített vallomások érvénytelenek,” 

 

Victor Boștinarua következő szóbeli módosítást terjesztette elő a 3. bekezdéshez: 

14. „ felhívja e tekintetben a Tanácsot, hogy ellenőrizze, megsértették-e az EU fegyverkivitelről szóló 

magatartási kódexét, az elnyomáshoz kapcsolódóan” 
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8. A farkassügér fenntartható halászata 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0235/2015 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0235/2015  

(PECH bizottság) 

3. bek. 4 GUE/NGL  -  

4. bek. 6 GUE/NGL  -  

4. bek. után 5 GUE/NGL NSz - 65, 480, 56 

6. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ NSz + 476, 122, 5 

3/ NSz + 476, 123, 6 

4 +  

7. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ NSz + 540, 59, 3 

2/ NSz + 492, 98, 10 

8. bek. 7 GUE/NGL NSz - 94, 511, 2 

bek. eredeti szöveg NSz + 471, 110, 27 

H. preb. után 1 GUE/NGL  -  

I. preb. után 2 GUE/NGL NSz - 86, 516, 5 

M. preb. 3S GUE/NGL  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 501, 57, 40 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 8. bek. és zárószavazás 

GUE/NGL 2., 5. és 7. mód. 

ECR: 7. bek. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 8. bek. 
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL 

7. bek. 

1. rész: „elismeri, hogy a teljes ... nehézségeit illetően” 

2. rész: „azonban annak fényében... ilyen intézkedés meghozatalát;” 

 
GUE/NGL, ECR: 

6. bek. 

1. rész: „úgy véli, hogy ... gazdálkodási intézkedéseket” 

2. rész: „különösen” 

3. rész: „teljes kifogható mennyiségek meghatározását” 

4. rész: „és a haltenyésztés védelme ... technikai intézkedésekre” 
 

9. Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 28. ülése  

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0228/2015, B8-0229/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-
0232/2015, B8-0233/2015, B8-0234/2015 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Közös állásfoglalásra irányuló  indítvány RC-B8-0228/2015  

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

10. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

21. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

34. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

35. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

49. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

2 +  

56. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

68 bek. 1 PPE ESz + 292, 266, 11 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B8-0228/2015  ALDE  ↓  

B8-0229/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0230/2015  PPE  ↓  

B8-0231/2015  EFDD  ↓  

B8-0232/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0233/2015  ECR  ↓  

B8-0234/2015  S&D  ↓  

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 56. bek. 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

10. bek. 

1. rész: „továbbra is ellenzi ... az EJT-ben;” 

2. rész: „sürgeti... legyen átlátható;” 

 
21. bek. 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve a „      „vessenek véget az önkényes letartóztatásoknak ... a 

visszaküldés tilalmának elvét” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
34. bek. 

1. rész: „kéri az EU-t... alapvető emberi jog” 

2. rész: „illetve ezen belül a szexuális és reproduktív jogok tekintetében” 

 
35. bek. 

1. rész: „kritikával illeti... nők magas száma ellenére” 

2. rész: „hangot ad komoly aggodalmának ... reproduktív jogok terén” 
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49. bek. 

1. rész: „megismétli, hogy teljes mértékben ... büntetlenség elleni küzdelmet” 

2. rész: „üdvözli a Római Statútum Palesztin Hatóság általi 2015. januári megerősítését” 

 

Egyéb 

Miroslav Poche (S&D képviselőcsoport), Elmar Brok, Lara Comi, Ramona Nicole Mănescu és 

Cristian Dan Preda (PPE képviselőcsoport) szintén visszavonta aláírását az RC-B8-0228/2015 közös 

állásfoglalásra irányuló indítványról. 

 
 

 

10. A venezuelai helyzet 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0236/2015, B8-0237/2015, B8-0238/2015, B8-0243/2015, B8-

0244/2015, B8-0245/2015, B8-0246/2015 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B8-0236/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

1. bek. 4 GUE/NGL  -  

bek. eredeti szöveg kül. +  

8. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

9. bek. után 6 GUE/NGL NSz - 88, 434, 43 

10. bek. 5 GUE/NGL NSz - 118, 416, 21 

12. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 440, 98, 20 

14. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

14. bek. után 1 ALDE NSz - 87, 231, 245 

A. preb. 2 GUE/NGL NSz - 53, 415, 86 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

D. preb. 3 GUE/NGL NSz - 29, 451, 77 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

E. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

G. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 384, 75, 45 

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B8-0236/2015  PPE  ↓  

B8-0237/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0238/2015  ECR  ↓  

B8-0243/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0244/2015  ALDE  ↓  

B8-0245/2015  EFDD  ↓  

B8-0246/2015  S&D  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL/ALDE 1. mód. 

PPE: 2., 3., 5., 6. mód., zárószavazás 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 1., 8., 12. és 14. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 

A. preb. 

1. rész: A szöveg egésze kivéve: „önkényesen” és „letartóztatási parancs ... őrizetbe vették” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
D. preb. 

1. rész: A szöveg egésze kivéve: „rendkívül furcsa” 

2. rész: ez a szövegrész 

 
E. preb. 

1. rész: A szöveg egésze kivéve: „alaptalanul” 

2. rész: ez a szövegrész 
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G. preb. 

1. rész: A szöveg egésze kivéve: „békés” 

2. rész: ez a szövegrész 

 

 
Egyéb 

Nicola Caputo, Andrejs Mamikins és Carlos Zorrinho (groupe S&D képviselőcsoport) szintén aláírta 

az RC-B8-0236/2015 közös állásfoglalásra irányuló indítványt. 

 

 


