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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. Erőforrás-hatékonyság: úton a körforgásos gazdaság felé 

Jelentés: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

1. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

2. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ NSz + 567, 50, 24 

2/ NSz + 532, 68, 28 

7. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

11. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 357, 290, 11 

15. bek. után, alcím bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

16. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ NSz + 569, 79, 10 

2/ NSz + 504, 122, 14 

3/ NSz + 405, 225, 24 

4/ NSz + 418, 216, 26 

5/ NSz + 533, 86, 37 

6/ NSz + 482, 137, 40 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

17. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

18. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ NSz + 576, 52, 38 

2/ NSz + 510, 135, 21 

3/ NSz + 513, 132, 19 

4/ NSz + 551, 90, 22 

5/ NSz + 476, 161, 20 

6/ NSz + 509, 133, 18 

7/ NSz + 575, 68, 18 

19. bek. 4 PPE NSz + 347, 290, 33 

bek. eredeti szöveg rész.   

1/ NSz ↓  

2/ NSz ↓  

3 ↓  

21. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ NSz + 481, 165, 21 

2/ NSz + 436, 197, 24 

22. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

23. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

24. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ESz + 427, 220, 26 

2/ESz + 354, 289, 28 

3/ NSz + 339, 295, 30 

4/ NSz + 333, 307, 30 

25. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

26. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

27. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 282, 364, 25 

28. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 -  

2 +  

29. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

30. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 368, 274, 18 

34. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

35. bek. 5 PPE  +  

11 Verts/ALE NSz - 199, 306, 167 

bek. eredeti szöveg rész.   

1/ NSz ↓  

2/ NSz ↓  

3/ NSz ↓  

4/ NSz ↓  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

5/ NSz ↓  

6/ NSz ↓  

7/ NSz ↓  

8/ NSz ↓  

36. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ NSz + 590, 58, 16 

2/ NSz + 517, 119, 15 

37. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

38. bek. után 12 EFDD, 

Verts/ALE 

NSz - 138, 356, 179 

47. bek. 6 PPE  +  

bek. eredeti szöveg rész.   

1/ NSz ↓  

2/ NSz ↓  

3/ NSz ↓  

4/ NSz ↓  

49. bek. bek. eredeti szöveg rész. +  

1/ NSz + 609, 35, 24 

2/ NSz + 324, 315, 25 

3/ NSz - 309, 336, 16 

4/ NSz + 611, 37, 20 

5/ NSz + 598, 50, 14 

50. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

52. bek. 7 PPE rész.   

1/ NSz + 483, 151, 40 

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

bek. eredeti szöveg kül. ↓  

53. bek. 8 PPE rész.   

1 +  

2/ NSz - 264, 374, 33 

bek. eredeti szöveg kül. ↓  

58. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

60. bek. 1 ALDE ESz - 184, 310, 174 

9 PPE  +  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2 ↓  

61. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ NSz + 579, 64, 22 

2/ NSz - 280, 345, 42 

3/ NSz + 550, 94, 24 

62. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

65. bek. 10 PPE ESz - 278, 372, 25 

bek. eredeti szöveg rész.   

1/ NSz + 608, 46, 19 

2/ NSz + 333, 314, 24 

67. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ NSz + 591, 62, 23 

2/ NSz + 341, 289, 32 

3/ NSz + 600, 49, 23 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

70. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ NSz + 611, 42, 20 

2/ NSz + 495, 127, 31 

74. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

76. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ NSz + 528, 58, 83 

21. bev. hiv. után 2 PPE  +  

A. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

B. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

I. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

K. preb.  bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

N. preb. 3 PPE ESz + 336, 306, 23 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2 ↓  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

O. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

P. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

S. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 394, 197, 82 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 4. és 11. mód., 2., 16., 18., 21., 35., 36., 47., 49., 61., 65., 67. és 70. bek. 

EFDD: 12. mód. és zárószavazás 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 26., 27., 28., 29., 30., 50., 53. és 62. bek. 

PPE: 1., 16., 21., 24., 25., 28., 35., 47., 53., 60., 61. és 62. bek. 

ENF: O. preb, 19., 36., 37., 52. és 62. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

19. bek. 

1. rész: „sürgeti a Bizottságot, hogy 2015 végéig … képest 30%-os növekedést,” 

2. rész: „az egyes tagállamok szintjén pedig egyedi célokat kitűzve;” 

3. rész: „hangsúlyozza, hogy az erőforrás-hatékonysági … kell alátámasztani;” 

 
47. bek. 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve a következő rész: „2015 végéig” és „célokra”, „kötelező” és 

„a feldolgozóipar, a kiskereskedelem és a forgalmazás, az élelmezési szolgáltatások 

és a vendéglátóipar terén;” 

2. rész: „2015 végéig” és „célokra” 

3. rész: „kötelező” 

4. rész „a feldolgozóipar, a kiskereskedelem és a forgalmazás, az élelmezési szolgáltatások 

és a vendéglátóipar terén;” 

 
60. bek. 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve a következő rész: „kötelező” és „úgy véli, hogy … elvet 

kell alkalmazni;” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
65. bek. 

1. rész: „sürgeti a Bizottságot, hogy … környezetbarát csomagolóanyagok használata,” 

2. rész: „ideértve azt, hogy … fokozatos helyettesítése;” 
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PPE: 

S. preb. 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve a következő rész: „– köztük a fosszilis tüzelőanyagokhoz 

nyújtott közvetlen és közvetett támogatások –” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
11. bek. 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve a következő rész: „zöld” 

2. rész: ez a szövegrész 

 
22. bek. 

1. rész: „hangsúlyozza a termékek … életciklus-alapú megközelítést a termékpolitikákban,” 

2. rész: „különösen a termékek … létrehozása révén;” 

 
27. bek. 

1. rész: „emlékeztet arra, hogy … az újrafeldolgozás előtt;” 

2. rész: „ezzel összefüggésben … megújuló anyagokat;” 

 
36. bek. 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve a következő rész: „célok” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
ENF: 

A. preb. 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve a következő rész: „az éghajlatváltozás” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
preb. B 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve a következő rész: „és mivel viszonylag rövid időn belül 

számos erőforrás ki fog merülni;” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
I. preb. 

1. rész: „mivel a megfelelően … van szükség,” 

2. rész: „és mivel a körforgásos … maguk a vállalkozások;” 

 
K. preb. 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve a következő rész: „ambiciózus” 

2. rész: ez a szövegrész 

 
N. preb. 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve a következő rész: „és jogilag kötelező erejű célkitűzéseket” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
P. preb. 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve a következő rész: „még” 

2. rész: ez a szövegrész 

 
1. bek. 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve a következő rész: „az erőforrás-hatékonyságot támogató 

politikai keret kialakítása” és „ambiciózus” 

2. rész: „az erőforrás-hatékonyságot támogató politikai keret kialakítása” 

3. rész: „ambiciózus” 
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7. bek. 

1. rész: „a külső költségek internalizálására” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
15. bek. után, alcím 

1. rész: „Mutatók” 

2. rész: „és célkitűzések” 

 
17. bek. 

1. rész: „emlékeztet arra, hogy …a jogalkotási kezdeményezések” és „alapjaként" 

2. rész: „és konkrét csökkentési célkitűzések” 

 
21. bek. 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve a következő rész: „az európai szemeszterbe és” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
23. bek. 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve a következő rész: „ambiciózus” és „és ambiciózus” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
28. bek. 

1. rész: „sürgeti a Bizottságot, hogy … megkönnyítése érdekében;” 

2. rész: „hangsúlyozza a fogyasztók … növelésének fontosságát;” 

 
34. bek. 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve a következő rész: „sajnálatosnak tartja a 

hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogalkotási javaslat visszavonását, ám” és 

„ambiciózusabb” 

2. rész: „sajnálatosnak tartja a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogalkotási javaslat 

visszavonását, ám” 

3. rész: „ambiciózusabb” 

 
58. bek. 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve a következő rész: „és célok” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
74. bek. 

1. rész: „kiemeli, hogy az Unió … szükséges kezelni;” 

2. rész: „felhívja a Bizottságot … a társadalom számára;” 

 
76. bek. 

1. rész: „kiemeli, hogy az energiahatékonyság … érintő energiaszegénységet;” 

2. rész: „megállapítja, hogy az energiahatékonyságot … energiaszámlák csökkenéséhez;” 

 
ENF, Verts/ALE: 

7. mód. 

1. rész: „kéri a Bizottságot, hogy … dolgozzon ki egy „épületútleveletˮ;” 

2. rész: a következő szöveg törlése: „úgy véli, hogy az épületútlevél … információkat 

tartalmaz” 
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Verts/ALE: 

8. mód. 

1. rész: „úgy ítéli meg, hogy mivel … az épületek energialábnyoma;” 

2. rész: a következő szöveg törlése: „felszólítja ezért a Bizottságot, … stratégiák szerepét;” 

 
2. bek. 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve a következő rész: „teljesen” 

2. rész: ez a szövegrész 

 

ECR, ALDE, ENF: 

16. bek. 

1. rész: „hangsúlyozza, hogy 2050-re … belüli használatára;” kivéve „abszolút”, 

„alkalmazására” és „mégpedig a biomassza használata révén,” 

2. rész: „abszolút” 

3. rész: „alkalmazására” 

4. rész: „mégpedig a biomassza használata révén,” 

5. rész: „valamint az olyan mérgező … javítása érdekében;” kivéve „olyan” 

6. rész: „olyan” 

 
ECR, PPE, ENF: 

18. bek. 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve a következő rész: „2015-ig”, „fő mutatóra és ”, „a 

harmonizált indikátorok használatának”, „2018-tól kezdve jogilag kötelezőnek kell 

lennie”, „beleértve az importot és exportot is” és „valamint az üvegházhatású gázok 

kibocsátását;” 

2. rész: „2015-ig” 

3. rész: „fő mutatóra és” 

4. rész: „a harmonizált indikátorok használatának” 

5. rész: „2018-tól kezdve jogilag kötelezőnek kell lennie” 

6. rész: „beleértve az importot és exportot is” 

7. rész: „valamint az üvegházhatású gázok kibocsátását;” 

 

49. bek. 

1. rész: „felhívja a Bizottságot, hogy … vonatkozó politikai keretet” 

2. rész: „amely a földhasználatra… kell terjedniük” kivéve: „célkitűzéseknek és” 

3. rész: „célkitűzéseknek és” 

4. rész: „hangsúlyozza az európai …menetrendek fontosságát;” kivéve „és ambiciózus” 

5. rész „és ambiciózus” 

 
ECR, ENF: 

24. bek. 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve a következő rész: „2016 végéig”, „beépítve az alábbi … az 

újrafeldolgozhatóságra vonatkozóan;” 

2. rész: „2016 végéig” 

3. rész: „beépítve az alábbi … az újrafeldolgozhatóságra vonatkozóan;” kivéve: „kötelező 

termékútlevél bevezetése e követelmények alapján” 

4. rész: „kötelező termékútlevél bevezetése e követelmények alapján” 
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35. bek. 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve a következő rész: „a hulladékkeletkezés csökkentésére 

irányuló … hulladék tekintetében;”, „kiterjesztett”, „olyan kötelezettség bevezetése 

… anyagok mennyiségét”, „és biológiailag nem lebomló”, „a hulladéklerakás 

fokozatos … összhangban végrehajtva”, „és három szakaszra bontva … 

legmegfelelőbb megoldás” és „díjak bevezetése a hulladéklerakásra vagy -égetésre 

vonatkozóan” 

2. rész: „a hulladékkeletkezés csökkentésére irányuló … hulladék tekintetében;” 

3. rész: „kiterjesztett” 

4. rész: „olyan kötelezettség bevezetése … anyagok mennyiségét” 

5. rész: „és biológiailag nem lebomló” 

6. rész: „a hulladéklerakás fokozatos … összhangban végrehajtva” 

7. rész: „és három szakaszra bontva … legmegfelelőbb megoldás” 

8. rész: „díjak bevezetése a hulladéklerakásra vagy -égetésre vonatkozóan” 

 
61. bek. 

1. rész: „hangsúlyozza egy olyan adóügyi … gyártása tekintetében” 

2. rész: „(mely keret része … egyszer használatos termékekre)” 

3. rész: „szorgalmazza, hogy a tagállamok … ezen a téren” 

 
PPE, ENF: 

67. bek. 

1. rész: „felhívja a Bizottságot, hogy … tiszteletben tartása mellett;” 

2. rész: „felhívja továbbá … hatásvizsgálat mellett” 

3. rész: „úgy véli, hogy … önkéntes kezdeményezéseket;” 

 

ECR, PPE: 
70. bek. 

1. rész: „hangsúlyozza, hogy …szempontból káros támogatást” 

2. rész: „ideértve az ipari … közvetett támogatásokat is” 
 

 

2. A nukleáris balesetet követően a radioaktív szennyezettség legmagasabb 

megengedett értékei * 

Jelentés: Esther Herranz García (A8-0176/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Az illetékes bizottság 

módosításai – 

tömbszavazás 

4 

6 

8-10 

13-14 

17-39 

41-49 

bizottság  +  

Az illetékes bizottság 

módosítása - külön 

szavazás 

1-3 bizottság kül. +  

5 bizottság NSz + 517, 79, 74 

7 bizottság rész.   
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

1 +  

2 +  

11 bizottság NSz + 589, 62, 20 

12 bizottság kül. +  

15 bizottság kül. +  

16 bizottság rész.   

1 +  

2 +  

50 bizottság kül. +  

51 bizottság kül. +  

1. cikk 54 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

NSz + 346, 322, 4 

2. cikk 2. bek. 55S Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

NSz + 349, 318, 4 

4. cikk 1. bek. 1. 

albek. 

40 bizottság  +  

53 ENF  -  

I. melléklet 56 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

NSz - 189, 455, 30 

II: melléklet 57S Verts/ALE,G

UE/NGL, 

EFDD 

NSz + 340, 323, 5 

13. preb. után 52 ENF  -  

szavazás: a Bizottság javaslata  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 365, 255, 53 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 54., 55., 56. és 57. mód. 

ENF: 5. és 11. mód. 
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Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 1., 2., 3., 7., 12., 15., 50. és 51. mód. 

ALDE: 1., 2., 3., 7., 12., 15., 50. és 51. mód. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 

7. mód. 

1. rész: „Az e rendeletben … egészség védelme.” 

2. rész: „Emellett a 114. cikk … szintű harmonizációt.” 

 
16. mód. 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve a következő rész: „A Bizottságnak” 

2. rész: a fenti szövegrész 
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3. Tőkepiaci unió kiépítése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0655/2015 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0655/2015  

ECON bizottság 

1. bek. után 2 GUE/NGL  -  

2. bek. 3 GUE/NGL NSz - 174, 475, 10 

2. bek. után 4 GUE/NGL ESz - 307, 327, 26 

8. bek. 5 GUE/NGL  -  

11. bek. 6 GUE/NGL  -  

13. bek. 7 GUE/NGL NSz - 98, 539, 28 

19. bek. 8 GUE/NGL NSz - 142, 515, 5 

20. bek. 9 GUE/NGL  -  

21. bek. 10 GUE/NGL  -  

35. bek. 11 GUE/NGL NSz - 96, 562, 6 

50. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 479, 53, 133 

54. bek. 12 GUE/NGL  -  

E. preb. 1 GUE/NGL  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 532, 111, 24 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 50. bek. és zárószavazás 

GUE/NGL 3., 7., 8. és 11. mód. 
 

 

4. Európai biztonsági stratégia 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0676/2015, B8-0679/2015 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0676/2015  

LIBE bizottság 

1. bek. 9 GUE/NGL  +  

1. bek. után 10 GUE/NGL ESz - 312, 353, 4 

11 GUE/NGL NSz - 155, 476, 30 

2. bek. 34 PPE ESz + 453, 210, 2 

bek. eredeti szöveg NSz ↓  

2. bek. után 12 GUE/NGL  -  

5. bek. 13 GUE/NGL  -  

bek. eredeti szöveg NSz - 300, 359, 7 

7. bek. 14 GUE/NGL  -  

8. bek. 35 PPE ESz - 204, 439, 25 

15 GUE/NGL ESz - 315, 331, 22 

bek. eredeti szöveg kül/ESz + 384, 272, 12 

10. bek. 36 PPE ESz - 310, 344, 12 

bek. eredeti szöveg rész.   

1/ NSz + 339, 326, 3 

2/ NSz - 321, 329, 11 

12. bek. 37 PPE NSz - 326, 332, 10 

38 PPE ESz - 230, 413, 23 

bek. eredeti szöveg NSz + 341, 320, 7 

14. bek. után 32 PPE ESz + 349, 299, 9 

19. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

20. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

21. bek. 39 PPE  -  

bek. eredeti szöveg NSz - 298, 360, 12 

22. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 345, 312, 7 

23. bek. 43 PPE ESz - 229, 415, 24 

16 GUE/NGL  -  

23. bek. után 44 PPE  +  

24. bek. 17 GUE/NGL  -  

bek. eredeti szöveg NSz + 563, 69, 35 

26. bek. 2 ALDE ESz - 283, 352, 27 

bek. eredeti szöveg rész.   

1/ESz - 309, 318, 32 

2/ESz + 357, 272, 27 

27. bek. 18S GUE/NGL NSz - 152, 503, 7 

bek. eredeti szöveg NSz + 486, 143, 33 

29. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

30. bek. 19 GUE/NGL  -  

31. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 592, 39, 33 

31. bek. után 45 PPE NSz + 362, 278, 21 

32. bek. 46 PPE  +  

32. bek. után 47 PPE  +  

33. bek. 20 GUE/NGL ESz - 274, 355, 25 

34. bek. 21 GUE/NGL  -  

35. bek. 40 PPE NSz - 222, 421, 10 

bek. eredeti szöveg NSz + 341, 297, 15 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

alcím a 36. bek. előtt 22 GUE/NGL  -  

36. bek. 23 GUE/NGL NSz - 66, 574, 7 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

37. bek. 24 GUE/NGL  -  

38. bek. 25 GUE/NGL  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ NSz + 577, 67, 9 

39. bek. 26S GUE/NGL  -  

40. bek. 41 PPE NSz - 316, 317, 15 

bek. eredeti szöveg rész.   

1/ NSz + 435, 206, 7 

2/ NSz + 372, 256, 10 

3/ NSz + 330, 297, 14 

41. bek. 27S GUE/NGL NSz - 51, 559, 38 

42. bek. 28 GUE/NGL  -  

45. bek. 1 ALDE  +  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2/ NSz ↓  

3 ↓  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

46. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

47. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

48. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

48. bek. után 33 PPE NSz + 571, 10, 60 

49. bek. 29S GUE/NGL  -  

50. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

A. preb. 3 GUE/NGL  -  

A. preb. után 4 GUE/NGL  -  

C. preb. 30 PPE ESz - 310, 331, 3 

bek. eredeti szöveg kül/ESz + 349, 274, 20 

D. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 374, 262, 10 

E. preb. 5 GUE/NGL  +  

F. preb. 6 GUE/NGL  +  

H. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 484, 123, 38 

I. preb. 31 PPE NSz - 285, 327, 29 

bek. eredeti szöveg kül/ESz - 282, 309, 51 

J. preb. 7 GUE/NGL  -  

K. preb.  8S GUE/NGL  -  

K. preb. után 42 PPE NSz + 554, 3, 84 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 250, 204, 184 

egy képviselőcsoport által benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány 

B8-0679/2015  PPE, ECR  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 2., 5., 10., 24. és 27. bek., d. és h. preb., 11., 18., 23. és 27. mód., zárószavazás 

S&D: zárószavazás 

PPE: 11., 18., 31., 33., 37., 40., 41., 42. és 45. mód., 35. és 40. bek. 

ENF: 5., 12., 2. és 31. bek. 
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Külön szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL 20., 21., 29., 46., 47., 48. és 50. bek. 

Verts/ALE: 27. bek. 

PPE: C., D. és I. preb., 2., 8., 12., 21., 22. és 31. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 

19. bek. 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve a következő rész: „a prostitúció” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
36. bek. 

1. rész: „egyetért azzal, hogy … a helyi és nemzeti döntéshozókat is;” 

2. rész: „határozottabb intézkedésekre …ellensúlyozása érdekében;” 

 
ENF: 

38. bek. 

1. rész: „úgy véli, hogy széles körű … alapvető jogokhoz kapcsolódnak;” 

2. rész: „úgy véli, hogy a stratégiának … a radikalizálódásban és a terrorizmusban;” 

 
PPE: 

10. bek. 

1. rész: „megállapítja, hogy az EU-ban hiányzik … bizonytalansághoz vezet;” 

2. rész: „felhívja ezért a Bizottságot, hogy … a biztonsági intézkedések;” 

 
26. bek. 

1. rész: „ellenzi azt az elképzelést, … bűnözésben részt vevők elleni küzdelemben;” 

2. rész: „sürgeti az alelnököt/főképviselőt, … szóló állásfoglalásával;” 

 
45. bek. 

1. rész: „hangsúlyozza, hogy a terrorszervezetek … az uniós és nemzeti jogszabályokat;” 

2. rész: „fokozottan felhívja … e jogot korlátozó intézkedéseket;” 

3. rész: „kéri a Bizottságot, hogy biztosítsa … kellő számú személyzet nélkül;” 

 
ECR, ENF: 

40. bek. 

1. rész: „egyetért azzal, hogy … uniós szinten;” 

2. rész: „határozottan elutasítja … közötti bármifajta kapcsolatot;” 

3. rész: „emlékeztet arra, hogy … kiszolgáltatott helyzetben lévő migránsokat;” 
 

 

5. A Bizottság 2016. évi munkaprogramjának előkészítése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-
0662/2015, B8-0663/2015, B8-0664/2015 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Javaslat a szavazás 

elnapolására (az 

eljárási szabályzat 

190. cikkének (4) 

bekezdése) 

 S&D ESz + 453, 124, 7 

 

 

 

6. A jemeni helyzet 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-

0686/2015, B8-0687/2015, B8-0688/2015 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B8-0680/2015  

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

3. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

7. bek. után 1 GUE/NGL  -  

9. bek. után 2 GUE/NGL  -  

3 GUE/NGL ESz - 162, 389, 37 

E. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

G. preb. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 320, 187, 74 

H. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B8-0680/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0681/2015  PPE  ↓  

B8-0682/2015  ALDE  ↓  

B8-0683/2015  S&D  ↓  

B8-0686/2015  ECR  ↓  

B8-0687/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0688/2015  EFDD  ↓  

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: G. és H. preb. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

E. preb. 

1. rész: „mivel 2015. március 26-án … a húszi lázadók ellen;” 

2. rész: „mivel a beszámolók … ezt jelenleg az ENSZ emberi jogi főbiztosa vizsgálja;” 

 
3. bek. 

1. rész: „elítéli a húszik … egyoldalú akcióit;” 

2. rész: „elítéli továbbá … kritikus humanitárius helyzetet;” 
 

Egyéb 

Ignazio Corrao és Fabio Massimo Castaldo (EFDD képviselőcsoport)szintén aláírta az RC-B8-

0680/2015 közös állásfoglalásra irányuló indítványt. 
 

 

7. Biztonsági kihívások a közel-keleti és észak-afrikai térségben és a politikai 

stabilitás kilátásai 

Jelentés: Vincent Peillon (A8-0193/2015) 

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. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5/ NSz + 509, 57, 25 

6/ NSz + 352, 208, 16 

7/ NSz + 352, 198, 32 

8/ NSz + 341, 212, 20 

9 +  

2. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ NSz + 433, 146, 12 

6. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

9. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

12. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

13. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 310, 248, 20 

15. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

2/ESz + 415, 165, 2 

3 +  

4 +  

18. bek. után 3 előadó rész.   

1 +  

2/ESz + 362, 200, 19 

19. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

25. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

44. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

49. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

50. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

K. preb.  bek. eredeti szöveg kül. +  

M. preb. után 2 előadó  +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 400, 98, 86 

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 13. bek. 

Verts/ALE 50. bek. 

GUE/NGL 1., 12., 15., 49. és 50. bek., K. preb. 
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

6. bek. 

1. rész: „megállapítja, hogy a Szíriából … folyamatosan növekszik,” 

2. rész: „és felhívja az uniós tagállamokat, hogy … irányuló erőfeszítéseiket;” 

 
12. bek. 

1. rész: „teljes támogatásáról biztosít … felülvizsgálatára szólít fel;” 

2. rész: „rámutat, hogy az EU … elleni küzdelemhez;” 

 
PPE: 

3. mód. 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve a következő rész: „a szexuális és reproduktív” és „köztük 

az abortuszt” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
Verts/ALE: 

19. bek. 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve a következő rész: „és katonai” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
EFDD: 

25. bek. 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve a következő rész: „az ENSZ Biztonsági Tanácsának … 

nemzetközi szintű együttműködést” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
S&D, ECR, Verts/ALE, EFDD: 

1. bek. 

1. rész: „felszólítja az Uniót … iránti elkötelezettségét” 

2. rész: „üdvözli különösen azon … nemzetközi koalícióban;”, kivéve: „vagy katonai 

„sapások formájában, vagy logisztikai, pénzügyi és humanitárius hozzájárulás 

„ormájában” 

3. rész: „vagy katonai csapások formájában” 

4. rész: „vagy logisztikai, pénzügyi és humanitárius hozzájárulás formájában” 

5. rész: „fokozott mozgósításra … fellépések szükségességét” 

6. rész: „megjegyzi, hogy e fellépéseket … művelet keretében” 

7. rész: „e célból” 

8. rész: „és felhívja az EU-t, … európai védelmet;” kivéve: „e célból”  

9. rész: „hangsúlyozza azonban, … elleni küzdelemre” 

 
ECR, EFDD: 

2. bek. 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve a következő rész: „ezért felszólítja az Uniót, … a régió 

országaival;” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
ECR, GUE/NGL: 

9. bek. 

1. rész: „hangsúlyozza egyúttal … párbeszéd jelentőségét” 

2. rész: „üdvözli az EU3+3 és Irán … terrorizmusellenes együttműködést” 

3. rész: „kitart amellett, hogy … ISIL/Dáis elleni küzdelemben” 
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S&D, Verts/ALE, EFDD: 

15. bek. 

1. rész: „különös aggodalmát fejezi ki … meglévő mechanizmusokat (Frontex, Eurosur),” 

2. rész: „és vezessék be az európai utas-nyilvántartási rendszert (PNR);” 

3. rész: „azért hogy” 

4. rész: „hangsúlyozza, hogy … információmegosztást illetően” 

 
Verts/ALE, EFDD: 

44. bek. 

1. rész: „hangsúlyozza, hogy … gazdasági szempontból fontos” 

2. rész: „üdvözli az euromediterrán gázplatform létrehozását, és” 

3. rész: „megerősíti az euromediterrán … a villamosenergia- és a földgázágazatban;” 
 

Egyéb: 

A 1. módosítás nem elfogadható. 
 

 

8. Az európai szomszédságpolitika felülvizsgálata 

Jelentés: Eduard Kukan (A8-0194/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

4. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ NSz + 487, 85, 5 

6. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

7. bek. után 3 előadó  + szóban módosítva 

10. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

11. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 273, 276, 33 

14. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ NSz + 489, 61, 30 

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

15. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ NSz + 423, 143, 10 

20. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

26. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 262, 299, 19 

31. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 454, 83, 36 

35. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

37. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

39. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

45. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

48. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ NSz + 489, 78, 10 

52. bek. után 1 több mint 76 

képviselő 

rész.   

1/ NSz + 417, 128, 30 

2/ NSz - 251, 310, 10 

58. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ NSz + 521, 51, 7 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

2 +  

3 +  

L. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

M. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

P. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 460, 61, 55 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 1. mód. 

EFDD: 31. bek. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: L. és M. preb., 10., 35. és 39. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 

6. bek. 

1. rész: „hangsúlyozza, hogy … stratégiai jelentőséggel bír;” 

2. rész: „felszólít a keleti, … tevékenységben való részvétel;” 

 
37. bek. 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve a következő rész: „az európai politikai rend helyreállítása 

céljából” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
EFDD: 

4. bek. 

1. rész: „hangsúlyozza az európai szomszédságpolitika … változásokat eredményezzen;” 

2. rész: „véleménye szerint … megerősítése által is;” 

 
14. bek. 

1. rész: „kiemeli, hogy az EU-nak … finanszírozás kell hozzárendelnie;” 

2. rész: „véleménye szerint … koherenciára és összhangra;” 

 
15. bek. 

1. rész: „kiemeli e tekintetben … eddigi uniós eszközöket;” 

2. rész: „felszólítja a Bizottságot, … a Demokráciáért Európai Alapítvány számára;” 

 
48. bek. 

1. rész: „kiemeli a parlamenti … állapotának felmérésére;” 

2. rész: „ösztönzi a tagállamok … következetes megközelítést;” 
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58. bek. 

1. rész: „hangsúlyozza az emberek … jogszerű útvonalakat nyitnak” kivéve: „különösen a 

diákok, a fiatalok” 

2. rész: „különösen a diákok, a fiatalok” 

3. rész: „kéri az EU-t ... ennek leküzdése érdekében;” 

 
PPE: 

a 1. módosítás: 

1. rész: „ismét hangot ad … ápoljanak szomszédaikkal;” 

2. rész: „kéri a Bizottságot, hogy … együttműködés lehetséges módjait;” 

 
11. bek. 

1. rész: „sajnálja, hogy az EU … emberi jogok tiszteletben tartása felé” kivéve: „egy 

ellenőrző mechanizmus révén” 

2. rész: „egy ellenőrző mechanizmus révén” 

 
20. bek. 

1. rész: „hangsúlyozza, hogy a bővítési … és csatlakozási követelményeket;” 

2. rész: „bár elismeri, hogy … és célokat nyilvánítottak ki;” 

 
45. bek. 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve a következő rész: „többek között a nemek közötti 

egyenlőség szempontjai tekintetében” és „programok és projektek számára uniós 

pénzügyi támogatást” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
P. preb. 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve a következő rész: „különösen” és „fontos” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
S&D, Verts/ALE: 

26. bek. 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve a következő rész: „különösen a keresztények” 

2. rész: a fenti szövegrész 
 

Egyéb 

A 2. módosítást visszavonták. 

Eduard Kukan a következő szóbeli módosítást terjesztette elő a 3. módosításhoz: 

„8. felhívja az alelnököt/főképviselőt, hogy dolgozzon ki javaslatokat a részt venni kívánó európai 

szomszédokkal folytatandó, az Európai Gazdasági Térség modelljén alapuló együttműködésre, amely 

európai perspektívájuk szempontjából egy következő lépés lehet, és az uniós térségbe való fokozott 

bevonáson alapulhat a szabadságok és a közös piacba való teljes körű integrálás szempontjából, 

továbbá beletartozhat a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) keretében folytatott szorosabb 

együttműködés is;” 
 

 

9. A szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolása 

Jelentés: Julia Reda (A8-0209/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

7. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 339, 215, 2 

10. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 272, 258, 28 

11. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 267, 259, 35 

13. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 342, 207, 13 

3 +  

16. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

18. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

19. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

21. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

28. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

32. bek. 2 ENF  -  

38. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ NSz + 496, 54, 8 

40. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

3 +  

45. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

46. bek. 3 több mint 40 

képviselő 

ESz - 228, 303, 24 

bek. eredeti szöveg NSz - 40, 502, 12 

51. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

53. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

54. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

59. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

2 -  

57. bek. után 1 több mint 40 

képviselő 

ESz - 142, 379, 28 

67. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ NSz + 375, 152, 16 

2/ NSz + 336, 196, 10 

G. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

O. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

R. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 445, 65, 32 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 46. bek. 

ECR: 46. és 67. bek. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL 16. bek. 

ALDE: 46. bek. 

S&D: 46. bek. 

ENF: 28. bek. 

PPE: 46. bek. 

Verts/ALE: G. preb., 46. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 

19. bek. 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve a következő rész: „a magas szintű védelmen kell alapulnia, 

mivel ezek a jogok elengedhetetlenek a szellemi alkotáshoz” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
21. bek. 

1. rész: „rámutat arra, hogy … foglalkoztatnak az Unióban;” 

2. rész: „ezért kéri a Bizottságot … költségeik és hasznuk szempontjából;” 
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O. preb. 

1. rész: „mivel a kreatív alkotások … ágazat szereplőit” 

2. rész: „például a keresőmotorokat, … alacsony díjazást alkudnak ki” 

 
GUE/NGL 

53. bek. 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve a következő rész: „gazdasági és jogi” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
54. bek. 

1. rész: „elismeri a könyvtárak … kölcsönzésére vonatkozó,” 

2. rész: „a nemzeti területi korlátozásoknak … megegyező mértékben;” 

 
S&D: 

10. bek. 

1. rész: „úgy véli, hogy a közös … beavatkozást igényelhetnek” kivéve: „– szabályozói és 

piaci kezdeményezésű –” 

2. rész: „– szabályozói és piaci kezdeményezésű –” 

 
59. bek. 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve a következő rész: „jogát” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
ENF: 

38. bek. 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve a következő részek: „vizsgálja meg … kivételekre és 

korlátozásokra”, „a belső piacon belül” és „és a jogbiztonság javítását” 

2. rész: a fenti szövegrészek 

 
PPE: 

11. bek. 

1. rész: „hangsúlyozza, hogy az EU kreatív teljesítménye egyike a leggazdagabb 

erőforrásainak,” 

2. rész: „és akik azt élvezni szeretnék, … tagállamban árusítják;” 

 
Verts/ALE: 

7. bek. 

1. rész: „hangsúlyozza, hogy … méltányos díjazásának elvét;” 

2. rész: „kéri, hogy újra erősítsék … a méltányos díjazás elvét;” 

 
13. bek. 

1. rész: „rámutat arra, hogy … területi engedélyektől függ;” 

2. rész: „hangsúlyozza tehát, hogy … a kulturális sokszínűséget;” 

3. rész: „felhívja Bizottságot annak … hatásuk szempontjából;” 

 
18. bek. 

1. rész: „aggodalommal állapítja meg, hogy … tulajdoni jogsértések száma,” 

2. rész: „és ez a tendencia komoly … nézve az Unióban;” 

 
R. preb. 

1. rész: „mivel egyes internetes … hatalommal rendelkeznek,” 

2. rész: „és mivel ez a helyzet .., szolgáltatások fejlődésére;” 
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EFDD, PPE, ECR: 

40. bek. 

1. rész: „kéri a Bizottságot, hogy … a sajtószabadság védelme;” kivéve: „egyes kivételek 

kötelezővé tételének lehetőségét, ha a cél” 

2. rész: „egyes kivételek kötelezővé tételének lehetőségét, ha a cél” 

3. rész: „ezzel kapcsolatban felhívja a figyelmet arra, hogy e kivételek után méltányos 

díjazást kellene fizetni;” 

 
EFDD, Verts/ALE:  

45. bek. 

1. rész: „javasolja a szolgáltatói … pontosítása érdekében,” 

2. rész: „annak biztosítása céljából, hogy … jogosultak számára EU-szerte;” 

 
EFDD, GUE/NGL:  

51. bek. 

1. rész: „megjegyzi, hogy a magántulajdonhoz való jog a modern társadalom egyik 

alapköve” és „továbbá” 

2. rész: „megjegyzi … figyelembe kell venniük;” 

 
EFDD, Verts/ALE:  

67. bek. 

1. rész: „felszólítja a Bizottságot … helyezik át;” 

2. rész: „hangsúlyozza, hogy a … jogállásának meghatározását;” 
 

 

10. A Demokráciáért Európai Alapítvány tevékenységeinek értékelése 

Jelentés: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Alternatív 

állásfoglalási 

indítvány 

2 GUE/NGL  -  

25. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ NSz + 395, 94, 9 

2 +  

28. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

44. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  



P8_PV-PROV(2015)07-09(VOT)_HU.doc 35 PE 564.812 

 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

K. preb.  1 előadó  +  

szavazás: az AFET bizottság állásfoglalása (a 

szöveg egésze) 

NSz + 395, 86, 18 

 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

44. bek. 

1. rész: A szöveg egésze, kivéve a következő rész:  „valamennyi” és „és 

képviselőcsoportonként biztosítson legalább egy helyet;” 

2. rész: „valamennyi” és „és képviselőcsoportonként biztosítson legalább egy helyet;” 

 
EFDD: 

25. bek. 

1. rész: „üdvözli a Demokráciáért … nyújtott gyors támogatásra;” 

2. rész: „üdvözli a Demokráciáért … munka fenntartása;” 

 
S&D: 

28. bek. 

1. rész: „felhívja a Demokráciáért … civil aktivista csoportokkal;” 

2. rész: „emlékeztet arra, hogy … átalakulásának folyamatában;” 
 

 

11. A burundi helyzet 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-

0667/2015, B8-0668/2015, B8-0669/2015 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B8-0657/2015  

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

2. bek. bek. eredeti szöveg  + Szóban módosítva 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B8-0657/2015  ECR  ↓  

B8-0658/2015  ALDE  ↓  

B8-0665/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0666/2015  S&D  ↓  

B8-0667/2015  EFDD  ↓  

B8-0668/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0669/2015  PPE  ↓  

 

Egyéb 

Liisa Jaakonsaari (S&D képviselőcsoport) szintén aláírta a B8-0666/2015 állásfoglalásra irányuló 

indítványt. 

Dita Charanzová (ALDE képviselőcsoport) szintén aláírta a B8-0658/2015 állásfoglalásra irányuló 

indítványt. 

 

Louis Michel a következő szóbeli módosítást terjesztette elő a 2. bekezdéshez: 

„2. elítéli a burundi kormány azon határozata miatt, hogy az uralkodó kritikus politikai és biztonsági 

helyzet dacára folytatják a választásokat, valamint amiatt, hogy a választási folyamatot súlyosan 

hátráltatják a független médiára vonatkozó korlátozások, a tüntetők elleni túlzott erőszak alkalmazása, 

az ellenzéki pártok és a civil társadalom megfélemlítésének légköre és a választási hatóságokba vetett 

bizalom hiánya; nyomatékosan felszólítja a burundi hatóságokat, hogy a 2015. július 15-re kiírt 

elnökválasztást halasszák el, összhangban az Afrikai Unió felhívásaival, és valamennyi érdekelt felet 

vonják be az arra irányuló erőfeszítésekbe, hogy békés, hiteles, szabad és tisztességes választási 

folyamatot eredményező körülményeket teremtsenek;” 
 

 

12. Megemlékezés Srebrenicáról 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-
0720/2015, B8-0721/2015, B8-0722/2015 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B8-0716/2015  

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

6. bek. után bek.  + Szóbeli módosítás 

bek.  + Szóbeli módosítás 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B8-0716/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0717/2015  ECR  ↓  

B8-0718/2015  ALDE  ↓  

B8-0719/2015  S&D  ↓  

B8-0720/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0721/2015  EFDD  ↓  

B8-0722/2015  PPE  ↓  

 

Egyéb 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto és Eleonora Evi (EFDD képviselőcsoport) 

szintén aláírta az RC-B8-0716/2015 közös állásfoglalásra irányuló indítványt. 

Nikos Androulakis (S&D képviselőcsoport) szintén aláírta a B8-0719/2015 állásfoglalásra irányuló 

indítványt. 

Branislav Škripek és Raffaele Fitto (ECR képviselőcsoport) szintén aláírta az RC-B8-0716/2015 közös 

állásfoglalásra irányuló indítványt. 
 

Ivan Jakovčić két szóbeli módosítást terjesztett elő, két újonnan beillesztendő, 8. és 9. bekezdés 

formájában 

„8. sajnálatát fejezi ki, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa, amelynek elsődleges feladata a nemzetközi 

béke és biztonság fenntartása, nem tudott határozatot hozni a srebrenicai népirtásról való 

megemlékezésről. Ez különösen sajnálatos, mivel az ENSZ elsődleges igazságszolgáltatási testülete, a 

Nemzetközi Bíróság kimondta, hogy a Srebrenicában elkövetett bűncselekmények népirtásnak 

minősülnek; 

9. határozottan üdvözli a bosznia és hercegovinai miniszterek tanácsának egyhangúlag hozott döntését, 

amellyel július 11-ét a Gyász Napjának minősítik Bosznia és Hercegovinában.” 
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13. Kambodzsa nem kormányzati szervezetekről és szakszervezetekről szóló 

törvénytervezetei 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-
0697/2015, B8-0698/2015, B8-0701/2015 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B8-0689/2015  

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

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 84, 0, 6 

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B8-0689/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0691/2015  EFDD  ↓  

B8-0693/2015  ECR  ↓  

B8-0695/2015  PPE  ↓  

B8-0697/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0698/2015  ALDE  ↓  

B8-0701/2015  S&D  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: zárószavazás (RC-B8-0689/2015) 
 

 

14. A Kongói Demokratikus Köztársaság, különös tekintettel két fogva tartott 

emberi jogi aktivista, Yves Makwambala és Fred Bauma esetére 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0690/2015, B8-0692/2015, B8-0694/2015, B8-0696/2015, B8-

0699/2015, B8-0700/2015, B8-0702/2015 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B8-0690/2015  

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

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 85, 0, 6 

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B8-0690/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0692/2015  EFDD  ↓  

B8-0694/2015  ECR  ↓  

B8-0696/2015  PPE  ↓  

B8-0699/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0700/2015  ALDE  ↓  

B8-0702/2015  S&D  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: zárószavazás (RC-B8-0690/2015) 
 

Egyéb 

Pablo Iglesias (GUE/NGL képviselőcsoport) szintén aláírta az RC-B8-0690/2015 közös állásfoglalásra 

irányuló indítványt. 
 

 

15. Bahrein, különös tekintettel Nabíl Radzsab ügyére 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-
0708/2015, B8-0710/2015, B8-0712/2015 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B8-0703/2015  

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

C. preb. után 1 GUE/NGL ESz - 42, 42, 7 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 65, 2, 21  

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B8-0703/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0704/2015  EFDD  ↓  

B8-0705/2015  ECR  ↓  

B8-0706/2015  PPE  ↓  

B8-0708/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0710/2015  ALDE  ↓  

B8-0712/2015  S&D  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D, EFDD: zárószavazás (RC-B8-0703/2015) 
 

Egyéb 

Pablo Iglesias (GUE/NGL képviselőcsoport) szintén aláírta az RC-B8-0703/2015 közös állásfoglalásra 

irányuló indítványt. 
 

 

16. Két keresztény lelkész helyzete Szudánban 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-

0714/2015, B8-0715/2015 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B8-0707/2015 

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

3. bek. után 3 PPE rész.   

1 +  

2/ESz - 36, 47, 7 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz - 

észrevételek 

7. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

8. bek. bek. eredeti szöveg  + szóban módosítva 

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

F. preb. után 1 PPE  +  

2 PPE  +  

H. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 85, 0, 1 

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B8-0707/2015  ECR  ↓  

B8-0709/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0711/2015  PPE  ↓  

B8-0713/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0714/2015  ALDE  ↓  

B8-0715/2015  S&D  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek  

ECR, PPE, EFDD: zárószavazás (RC-B8-0707/2015) 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 9. bev. hiv., H. preb. és 7. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

3. mód. 

1. rész: „elítéli a 12 keresztény lány … tisztázása még várat magára;” 

2. rész: „felszólítja a szudáni kormányt, hogy … szerint öltözködhessenek;” 
 



P8_PV-PROV(2015)07-09(VOT)_HU.doc 42 PE 564.812 

 

Egyéb 

Pablo Iglesias (GUE/NGL képviselőcsoport) szintén aláírta az RC-B8-0707/2015 közös állásfoglalásra 

irányuló indítványt. 

 

Marie-Christine Vergiat a következő szóbeli módosítást nyújtotta be a 8. bekezdéshez: 

„8. Mélységesen aggódik az ellenzék tagjait érő növekvő elnyomás miatt, határozottan visszautasítja 

az Oumdourman-i bíróság 2015. július 6-i határozatát, amelyben azonnal végrehajtandó 20 

korbácsütésre ítélik a kongresszusi párt alelnökét, Mastour Ahmed Mohamedet és két másik vezetőjét: 

Assem Omart és Ibrahim Mohamedet; támogatja az ENSZ, az Európai Unió, az Afrikai Unió és a 

trojka (Norvégia, Nagy Britannia, Egyesült Államok) arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a szudáni 

helyzetre tárgyalásos megoldás szülessen, és hogy támogassák a civil társadalomnak és az ellenzéki 

pártoknak egy inkluzív békefolyamat előmozdítására tett erőfeszítéseit;” 

 


