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MELLÉKLET 
 

A SZAVAZÁSOK EREDMÉNYE 

Rövidítések és jelek magyarázata 

+ elfogadva 

- elutasítva 

↓ tárgytalan 

V visszavonva 

NSz (..., …, …) név szerinti szavazás (mellette, ellene, tartózkodás) 

ESz (…, …., …) elektronikus szavazás (mellette, ellene, tartózkodás) 

rész. részenkénti szavazás 

kül. külön szavazás 

mód. módosítás 

MM megegyezéses módosítás 

MR megfelelő rész 

T törlő módosítás 

= azonos módosítások 

bek. bekezdés 

fr. bek. francia bekezdés 

preb. preambulumbekezdés 

ÁLL. IND. állásfoglalásra irányuló indítvány 

KÖZ. ÁLL. IND. közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

TITK. titkos szavazás 
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1. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet kényszermunkáról szóló egyezménye: 

szociálpolitikai vonatkozások *** 

Ajánlás: Patrick Le Hyaric (A8-0243/2015) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: egyetértés NSz + 566, 9, 27 

 

 

 

2. Janusz Korwin-Mikke mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem 

Jelentés: Evelyn Regner (A8-0229/2015) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: határozatra irányuló 

javaslat 

 +  

 

 

 

3. A vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazása ***II 

Ajánlás második olvasatra: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015) (minősített többség szükséges) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Javaslat a tanácsi 

álláspont elutasítására 

1 EFDD NSz - 62, 604, 22 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 1. mód. 
 

 

4. A fókatermékek kereskedelme ***I 

Jelentés: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

A szöveg egésze – 1. 

sz. tömb 

13 bizottság  +  

2. sz. tömb 1-12 bizottság  ↓  

szavazás: a Bizottság javaslata  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 631, 31, 33 

 

 

 

5. A mezőgazdasági céllal tartott és szaporított állatok klónozása ***I 

Jelentés: Giulia Moi és Renate Sommer (A8-0216/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Az illetékes bizottság 

módosításai – 

tömbszavazás 

1-9 

11-12 

14 

20-26 

28-29 

31 

33-35 

41-43 

45 

47-50 

52-54 

bizottság  +  

Az illetékes bizottság 

módosításai - külön 

szavazás 

10 bizottság kül/ESz + 569, 106, 20 

13 bizottság kül/ESz + 556, 135, 1 

15 bizottság kül. +  

16 bizottság rész.   

1 +  

2/ESz + 512, 184, 5 

17 bizottság kül. +  

18 bizottság kül. +  

19 bizottság kül. +  

27 bizottság rész.   
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1 +  

2 +  

30 bizottság kül. +  

36 bizottság kül. +  

37 bizottság kül. +  

38 bizottság rész.   

1 +  

2 +  

39 bizottság rész.   

1 +  

2 +  

40 bizottság rész.   

1 +  

2 +  

44 bizottság rész.   

1 +  

2 +  

46 bizottság kül. +  

2. cikk, 1. bek., b) pont 

után 

55 ENF NSz - 104, 595, 9 

32 bizottság  +  

3. cikk után 56 ENF NSz - 62, 617, 26 

szavazás: a Bizottság javaslata  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 529, 120, 57 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: mód.: 55, 56 
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Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE: mód.: 10, 13, 15, 17, 18, 19, 32, 46 

ECR: mód.: 30, 36, 37 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE: 

16. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és azok utódai” (2x), „szaporítóanyag-termékeket, valamint 

” és „vagy utódaikról” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
39. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „vagy állati klónok utódairól”, „szaporítóanyag-termékek, 

valamint”, „vagy állati klónok utódaiból”, „a szaporítóanyag-termékeket,” és „vagy 

azok utódai” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
40. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „b) állati klónok utódai; c) állati klónoknak és azok 

utódainak szaporítóanyagai” és „a)–c) pontjaiban” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
44. mód. 

1. rész „minden rendelkezésre álló bizonyított tény a tudományos és technikai előrehaladás 

tekintetében,” 

2. rész „különös tekintettel a klónozás … terén történt előrehaladás;” 

 
ALDE, ECR: 

27. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „állati klónok utódai, állati klónoknak és azok utódainak 

szaporítóanyagai” és „és azok utódaiból” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
38. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „állati klónok utódai, állati klónoknak és azok utódainak 

szaporítóanyagai” és „és azok utódaiból” 

2. rész a fenti szövegrész 
 

Egyéb: 

Az 51. módosítás nem érinti valamennyi nyelvi változatot, ezért nem bocsátották szavazásra (az 

eljárási szabályzat 170. cikke (1) bekezdésének d) pontja). 
 

 

6. Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban (2013–2014) 

Jelentés: Laura Ferrara (A8-0230/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Alternatív 

állásfoglalási 

indítvány 

3 PPE NSz - 216, 413, 70 

10. bek bek. eredeti szöveg rész.   

1/ESz + 374, 322, 11 

2/NSz + 360, 325, 19 

13. bek. után 13 GUE/NGL NSz - 306, 366, 35 

14 GUE/NGL NSz - 304, 344, 61 

16. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 369, 238, 94 

19. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 370, 327, 4 

20. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 386, 319, 1 

28. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

29. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

30. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

32. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

40. bek. 20 ENF  -  

bek. eredeti szöveg NSz + 633, 25, 48 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

42. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 670, 31, 3 

43. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 603, 50, 52 

44. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 393, 272, 41 

46. bek. után 4 GUE/NGL ESz + 406, 263, 33 

65. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

68. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 448, 160, 96 

69. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 572, 61, 62 

84. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 411, 242, 48 

85. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 390, 259, 48 

87. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 552, 114, 36 

88. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 427, 211, 60 

89. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 447, 194, 54 

106. bek. 21 ENF  -  

111. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 581, 74, 48 

112. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 582, 74, 46 

113. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 620, 72, 11 

115. bek. 1 ALDE  +  

bek. eredeti szöveg kül. ↓  

116. bek. 5 GUE/NGL  +  

bek. eredeti szöveg  ↓  

116. bek. után 6 GUE/NGL ESz - 295, 401, 8 

7 GUE/NGL  -  

8 GUE/NGL  +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

117. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 342, 321, 44 

117. bek. után 9 GUE/NGL  -  

118. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 388, 297, 17 

119. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

130. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

132. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 394, 234, 76 

134. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 582, 110, 13 

135. bek. 10 GUE/NGL NSz - 180, 482, 42 

bek. eredeti szöveg kül/ESz + 413, 267, 26 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

135. bek. után 11 GUE/NGL NSz - 298, 373, 33 

137. bek. 12 GUE/NGL  -  

138. bek. 2 ALDE  -  

161. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 389, 261, 50 

165. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 357, 331, 15 

167. bek. bek. eredeti szöveg NSz - 335, 351, 19 

175. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 366, 327, 10 

F. preb. 15 ENF  -  

X. preb. 16 ENF  -  

AB. preb. 17 ENF  -  

AC. preb. 18 ENF  -  

AD. preb. 19 ENF  -  

AH. preb. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 416, 274, 14 

AN. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 471, 149, 80 

AR. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 370, 259, 67 

BD. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 390, 250, 62 

BG. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 420, 253, 32 

szavazás: a LIBE bizottság állásfoglalása (a 

szöveg egésze) 

NSz + 360, 291, 58 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: AN., AR., BD., BG. preb., 10. (2. rész), 16., 40., 42., 43., 44., 68., 69., 84., 85., 87., 

88., 89., 111., 112., 113., 116., 117., 118., 132., 134., 165., 167. bek. 

GUE/NGL: mód.: 10, 11, 13, 14 

PPE: 3. mód. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 65. bek. 

PPE: AH. preb., 10., 19., 20., 28., 29., 30., 32., 115., 117., 119., 130., 135., 161., 167., 

175. bek. 
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 

10. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: c) pont 

2. rész c) pont 

 
10. bev. hiv. 

1. rész „és a Pekingi Cselekvési Platformra,” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
PPE: 

28. bek. 

1. rész „üdvözli az Egyesült Államok … fogva tartásával kapcsolatban;” 

2. rész „sürgeti a tagállamokat, hogy … bejelentők védelmére szólít fel;” 
 

 

7. A biztosjelöltek meghallgatása: a 2014. évi folyamatból levonható tanulságok 

Jelentés: Richard Corbett (A8-0197/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

9. bek., bevezetés, 1. 

és 2. fr. bek. 

bek. eredeti szöveg NSz + 634, 58, 8 

9. bek., 3. fr. bek. 1 több mint 76 

képviselő 

NSz - 292, 406, 5 

bek. eredeti szöveg NSz + 509, 180, 15 

9. bek., 4. fr. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 565, 41, 94 

9. bek., 5. fr. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 379, 323, 3 

11. bek., 3. fr. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 517, 168, 23 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 1. mód. 

GUE/NGL: 9. bek., 1. mód. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 9. bek. 5. fr. bek., 11. bek. 3. fr. bek. 

 

Egyéb: 

Az 1. módosítást Pascal Durand és mások terjesztették elő. 
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8. Az emberi jogok és a technológia a harmadik országokban 

Jelentés: Marietje Schaake (A8-0178/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

3. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

10. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

14. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 384, 305, 10 

20. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 377, 306, 12 

21. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 379, 298, 14 

31. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

33. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

42. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 376, 295, 31 

45. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

62. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 365, 309, 16 

65. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 371, 293, 43 

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 10., 20., 21., 42., 45., 62., 65. bek. 
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

3. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az EU emberi jogi politikájának hitelességét és” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
14. bek. 

1. rész „felhívja a figyelmet … megfigyelési gyakorlatokkal kapcsolatos 

megállapításaikat;” 

2. rész „úgy véli, hogy az ilyen személyeket … a bírósági eljárásokkal szemben;” 

 
31. bek. 

1. rész „sürgeti az Uniót, hogy … fenntartott kapcsolataiban” 

2. rész „követelve, hogy a mobil- és internetszolgáltatók … közötti pénzügyi kapcsolatok;” 

 
33. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „ideértve a mindent magukban foglaló mechanizmusok 

alkalmazását is,” 

2. rész a fenti szövegrész 
 

 

9. Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme: a közös agrárpolitika 

teljesítményalapú ellenőrzése felé 

Jelentés: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

21. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

22. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

28. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 462, 230, 12 

29. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 432, 222, 43 

31. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

33. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 575, 21, 111 
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Külön szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 28., 29., 31., 33. bek. 

EFDD: 31. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 

21. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „kölcsönös megfeleltetést és a kizöldítést szabályozó” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
22. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „sürgeti továbbá, hogy hozzák előre az alap-jogiaktus 

módosítására vonatkozó javaslatokat” 

2. rész a fenti szövegrész 
 

 

10. Családi vállalkozások Európában 

Jelentés: Angelika Niebler (A8-0223/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

11. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 545, 145, 13 

25. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

26. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

28. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

29. bek. bek. eredeti szöveg rész.  szóban módosítva 

1 +  

2 +  

3 +  

30. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

31. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 584, 92, 29 

33. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

36. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

40. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

E. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 683, 0, 21 

2/NSz + 545, 127, 25 

K. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

L. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 590, 49, 69 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: E. preb., 11. bek. 

Verts/ALE: 11., 31. bek. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 26., 36. bek. 

Verts/ALE: 28., 30., 33. bek. 

ENF: K. preb. 

GUE/NGL: 25. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 

E. preb. 

1. rész „mivel a legtöbb családi … az adott ország gazdasági sikeréhez;” 

2. rész „mivel sok családi vállalkozás, amely … számára nagy terhet jelent;” 

 
40. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „sürgősen” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
ENF: 

L. preb. 

1. rész „mivel a fogalommeghatározás … és gazdasági eredményeikre;” 

2. rész „mivel továbbra sem … és struktúráinak megértéséhez;” 
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33. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „illetve iránymutatásokat és standard szövegeket terjeszt,” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
ECR, ENF: 

29. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve „és megfelelően finanszírozott” és „valamint javasolja az 

Európai Parlamentnek … a tagállamok különböző körülményeit” 

2. rész „és megfelelően finanszírozott” 

3. rész „valamint javasolja az Európai Parlamentnek … a tagállamok különböző 

körülményeit;” 
 

Egyéb: 

Sakorafa képviselő a következő szóbeli módosítást nyújtotta be a 29. bekezdéshez: 

„29. felhívja a Bizottságot, hogy adjon megbízást rendszeres és megfelelően finanszírozott 

tanulmányok készítésére, amelyek a tulajdonosi szerepvállalás vállalkozás sikerében és további 

fennmaradásában játszott szerepét elemzik, és a családi vállalkozások előtt álló sajátos kihívásokra 

világítanak rá, valamint javasolja az Európai Parlamentnek és a tagállamoknak, hogy az Eurostattal 

együttműködésben alakítsák ki a „családi vállalkozás” statisztikailag használható európai 

meghatározását, figyelembe véve a tagállamok különböző körülményeit; felszólítja továbbá a 

Bizottságot, hogy használja a kkv-adatokkal foglalkozó meglévő munkacsoportot elegendő adat 

gyűjtésére többek között valamennyi tagállam családi vállalkozásaira vonatkozóan annak érdekében, 

hogy lehetővé váljon a különböző méretű családi vállalkozások helyzetének és szükségleteinek, 

valamint a családi és nem családi vállalkozásoknak az összehasonlítása, másrészt pedig hogy 

előmozdítsa a know-how-ra és a bevált gyakorlatokra vonatkozó információk és példák tagállamok 

közötti cseréjét, például azáltal, hogy az Európai Bizottságnál a családi vállalkozásokért felelős 

kapcsolattartót jelöl ki, a lehető legjobban hasznosítja az olyan programokat, mint az „Erasmus fiatal 

vállalkozóknak”, valamint célzottabb támogatást tesz lehetővé;”. 
 

11. A kék gazdaság innovációjában és kutatásában rejlő munkahely-teremtési és 

növekedési lehetőségek kiaknázása 

Jelentés: João Ferreira (A8-0214/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

9. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

16. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 435, 255, 5 

19. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2 +  

28. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

29. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

31. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

33. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

34. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

37. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

41. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

42. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

49. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 573, 56, 71 

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE: 28., 29., 37., 42., 49. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE: 

9. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy a kék gazdaság … nemzeti kutatási rendszerekre;” 

2. rész „úgy véli, hogy a tengeri környezet … és működő programok finanszírozását;” 

 
16. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „támogassa és” 

2. rész a fenti szövegrész 
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19. bek. 

1. rész „felszólítja a Bizottságot, hogy … és jogi feltételeit” 

2. rész „és hogy terjessze elő … fokozott befektetést;” 

 
31. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „kéri megfelelő … ösztönzésére, amely” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
33. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy … magánberuházások szerepéről sem;” 

2. rész „hangsúlyozza, hogy … különféle, kisebb befektetésekig;” 

 
34. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy … tengeri innováció biztosításához,” 

2. rész „és felkéri a Bizottságot, hogy … iparágak számára;” 

 
41. bek. 

1. rész „kéri a halászati ágazat … elleni küzdelemhez;” 

2. rész „emlékeztet arra, hogy … nyilvánosságra kell hozni;” 
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12. A fiatal vállalkozók támogatása oktatás és képzés révén 

Jelentés: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

27. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

31. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

AL. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

AO. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 534, 121, 52 

 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

AL. preb. 

1. rész „mivel fontos a fiatal vállalkozók … egyenlőtlenségek kezelésére;” 

2. rész „mivel az ilyen programokra … több forrást kell biztosítani;” 

 
AO. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „(nem kormányzati szervezetek, például a szakszervezetek, 

munkáltatói szervezetek és más társadalmi csoportosulások)” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
27. bek. 

1. rész „kéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy … a szociális vállalkozás – terén,” 

2. rész „és hogy kövessenek összehangolt … vállalkozóknak nyújtott támogatás összegét;” 

 
31. bek. 

1. rész „kéri a Bizottságot, hogy … kialakítására és értékelésére,” 

2. rész „és egyúttal hangsúlyozza, hogy … és az EU számára e téren;” 
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13. A kulturális örökség integrált európai megközelítése felé 

Jelentés: Mircea Diaconu (A8-0207/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

3. bek., c) pont bek. eredeti szöveg NSz + 597, 82, 9 

6. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 606, 77, 6 

7. bek., b) pont bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 596, 95, 0 

7. bek., f) pont bek. eredeti szöveg NSz + 590, 62, 47 

13. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 549, 128, 24 

30. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 639, 55, 6 

62. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 559, 96, 44 

63. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 587, 92, 20 

74. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 566, 128, 10 

H. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 584, 57, 63 

O. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 596, 86, 22 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 613, 70, 19 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: H., O. (2. rész) preb., 3. bek. c) pont, 6. bek., 7. bek b) pont (2. rész), 7. bek. f) pont, 

13., 30., 62., 63. bek., 74. bek (2. rész) 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

O. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „közös” 

2. rész a fenti szövegrész 
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7. bek., b) pont 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „célzott finanszírozással” és „közvetlenül támogassa” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
74. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „amelyek az európai értékeket és örökséget tükrözik” 

2. rész a fenti szövegrész 
 

 

14. A „Right2Water” európai polgári kezdeményezés nyomon követése 

Jelentés: Lynn Boylan (A8-0228/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Alternatív 

állásfoglalási 

indítvány 

1 PPE, ECR: NSz - 329, 368, 9 

2. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ESz - 341, 347, 10 

2 +  

6. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 339, 365, 3 

10. bek. 16 több mint 76 

képviselő 

NSz - 272, 373, 63 

bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 416, 240, 53 

2/NSz - 324, 348, 26 

11. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 351, 343, 5 

18. bek. 2 több mint 76 

képviselő 

NSz - 304, 391, 11 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 307, 391, 6 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

19. bek. 3 több mint 76 

képviselő 

ESz + 350, 340, 3 

21. bek. 4 több mint 76 

képviselő 

NSz - 316, 365, 24 

bek. eredeti szöveg kül/ESz + 360, 340, 5 

22. bek. 5 több mint 76 

képviselő 

NSz - 319, 362, 24 

bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 659, 36, 4 

2/NSz + 400, 296, 6 

3/NSz + 395, 297, 6 

24. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

28. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3/ESz - 348, 352, 6 

4/ESz - 343, 355, 5 

29. bek. 6 több mint 76 

képviselő 

 V  

39. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

44. bek. 7 több mint 76 

képviselő 

NSz - 336, 341, 22 

45. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 685, 2, 1 

2/NSz + 406, 286, 5 

46. bek. 8 több mint 76 

képviselő 

NSz + 355, 345, 3 

47. bek. 9T több mint 76 

képviselő 

NSz - 296, 387, 13 

bek. eredeti szöveg rész.   

1/ESz + 365, 313, 17 

2 +  

48. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

49. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

53. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 372, 320, 2 

54. bek. 10 több mint 76 

képviselő 

ESz + 364, 313, 24 

55. bek. 11 több mint 76 

képviselő 

ESz + 371, 329, 5 

61. bek. 12T több mint 76 

képviselő 

NSz - 308, 381, 12 

64. bek. 13 több mint 76 

képviselő 

NSz - 275, 400, 22 

65. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2/ESz - 315, 380, 2 

67. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 537, 151, 7 

71. bek. után 17 több mint 76 

képviselő 

 +  

72. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 592, 92, 16 

76. bek. 14 több mint 76 

képviselő 

NSz + 347, 346, 5 

77. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 671, 7, 24 

91. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 661, 15, 19 

92. bek. 15 több mint 76 

képviselő 

 V  

96. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 330, 363, 5 

N. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 344, 335, 20 

O. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 653, 17, 21 

2/NSz + 545, 125, 22 

P. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 343, 324, 23 

S. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 340, 344, 11 

szavazás: az ENVI bizottság állásfoglalása (a 

szöveg egésze) 

NSz + 363, 96, 231 
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Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: mód.: 1, 4, 5 

Verts/ALE: mód.: 1, 5, 9, 14, 16; 10., 22. bek. 

GUE/NGL: mód.: 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16; 45., 72., 77., 91. bek., O. preb. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE: 11., 21., 53., 67. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE: 

N. preb. 

1. rész „mivel Szubszaharai-Afrikában … alacsony jövedelmű háztartások kárára;” 

2. rész „mivel a vízellátás privatizációjának … működtetését a magánvállalkozásoktól;” 

 
O. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és mindenkor e célokra kell elkülöníteni” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
P. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „– amely a fejlődő országokban a második a gyermekek 

körében legtöbb halálos áldozatot követelő betegségek között –” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
S. preb. 

1. rész „mivel az európai polgári … kapcsolat újjáépítésére” 

2. rész „ami feladatuk” 

 
2. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy egy elfogadható … polgári kezdeményezés esetében történt” 

2. rész „hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak … tájékoztatni kellene;” 

 
6. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „valós” és „– ahogy kellene –” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
10. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és sajnálatosnak tartja, hogy … hitelét veszti;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
18. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az emberi jogok megsértésének tekinti, és” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
22. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „mivel ezek a szolgáltatások … minden kereskedelmi 

megállapodásból,” és „és szolgáltassa ezeket megfizethető áron, ” 

2. rész „mivel ezek a szolgáltatások … minden kereskedelmi megállapodásból,” 

3. rész „és szolgáltassa ezeket megfizethető áron,” 
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28. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „többek között a szegényekre és a távoli és legkülső régiók 

lakosaira”, „teljes” és „felhasználása” 

2. rész „többek között a szegényekre és a távoli és legkülső régiók lakosaira” 

3. rész „teljes” 

4. rész: „felhasználása” 

 
45. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy … nemzeti döntések tekintetében,” 

2. rész „és nem támogathatja … történő privatizációját” 

 
47. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy a víz- és higiéniai … szolgáltatáskereskedelmi 

megállapodásból;” 

2. rész „hangsúlyozza, hogy … jövőbeli szabadkereskedelmi megállapodásnak;” 

 
48. bek. 

1. rész „emlékeztet azon petíciók … bevonása ellen; ” 

2. rész „felhívja a Bizottságot, hogy fokozza a vízszolgáltatók elszámoltathatóságát;” 

 
49. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „önkéntes” és „miközben megjegyzi, hogy … rendkívüli 

sokfélesége miatt” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
65. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „dolgozzon ki kötelező erejű jogszabályt annak biztosítása 

érdekében” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
96. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „tiszteletben tartva ugyanakkor … pénzügyi mérlegük 

kiegyenlítésében; ” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
39. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az összes” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
ALDE, GUE/NGL: 

24. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy … irányítási modelleket” 

2. rész „amelyekben … megfelelő higiénés körülményekhez való jogot” kivéve a következő 

szöveg: „– kizárólag meghatározott esetekben – ” 

3. rész „– kizárólag meghatározott esetekben – ” 

 

Egyéb: 

A 2. és 17. módosítást Peter Liese és mások terjesztették elő. 

 


