
P8_PV(2015)09-09(VOT)_HU.doc 1 PE 567.459 

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. Javaslat a Palesztin Törvényhozó Tanáccsal fenntartott kapcsolatokért felelős 

küldöttség nevének Palesztinával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttségre 

történő megváltoztatására 

Határozatra irányuló javaslat 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás ESz + 344, 282, 35 

 

 

2. Halászati partnerségi megállapodás Bissau-Guineával: halászati lehetőségek 

és pénzügyi hozzájárulás (ajánlás) *** 

Ajánlás: João Ferreira (A8-0233/2015) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: egyetértés NSz + 468, 104, 96 

 

 

 

3. Halászati partnerségi megállapodás Bissau-Guineával: halászati lehetőségek 

és pénzügyi hozzájárulás (szöveg) 

Jelentés: João Ferreira (A8-0236/2015) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 500, 78, 96 

 

 

 

4. Halászati partnerségi megállapodás a Zöld-foki Köztársasággal: halászati 

lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás (ajánlás) *** 

Ajánlás: Peter van Dalen (A8-0201/2015) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: egyetértés NSz + 601, 54, 20 
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5. Halászati partnerségi megállapodás a Zöld-foki Köztársasággal: halászati 

lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás (jelentés) 

Jelentés: Peter van Dalen (A8-0200/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

4. bek. 1 ECR NSz + 432, 200, 52 

bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz ↓  

2 ↓  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 605, 57, 26 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: mód.: 1.; bek.: 4. (1. rész) 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

4. bek. 

1. rész „megjegyzi, hogy  ... belül halásszák;” 

2. rész „felkéri a Bizottságot, hogy ... vonatkozásában beszerzett adatokról;” 
 

 

6. Halászati partnerségi megállapodás Madagaszkárral: halászati lehetőségek 

és pénzügyi hozzájárulás *** 

Ajánlás: Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: egyetértés NSz + 609, 64, 20 

 

 

 

7. Jegyzőkönyv a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó Marrakeshi 

Egyezmény módosításáról *** 

Ajánlás: Pablo Zalba Bidegain (A8-0237/2015) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 
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Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: egyetértés NSz + 569, 99, 27 

 

 

 

8. Jegyzőkönyv a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyezmény 

módosításáról (megállapodás a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről) 

Jelentés: Pablo Zalba Bidegain (A8-0238/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1. bek. 11 GUE/NGL  -  

1 Verts/ALE  -  

2. bek. 2 Verts/ALE  -  

12 GUE/NGL  -  

3. bek. 13 GUE/NGL  -  

3 Verts/ALE  -  

5. bek. 14 GUE/NGL  -  

5. bek. után 15 GUE/NGL  -  

6. bek. 4 Verts/ALE ESz - 296, 382, 15 

6. bek. után 5 Verts/ALE  -  

9. bek. 6 Verts/ALE  -  

10. bek. 16 GUE/NGL  -  

10. bek. után 17 GUE/NGL  -  

15. bek. 7 Verts/ALE  -  

16. bek. 8 Verts/ALE  +  

17. bek. 9 Verts/ALE  -  

E. preb. 10 GUE/NGL  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 548, 109, 40 
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9. Tanácsi határozattervezet Ausztria, Belgium és Lengyelország arra való 

felhatalmazása, hogy a belvízi árufuvarozási szerződésről szóló Budapesti 

Egyezményt (CMNI) megerősítsék vagy ahhoz csatlakozzanak *** 

Ajánlás: Pavel Svoboda (A8-0231/2015) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: egyetértés NSz + 670, 22, 5 

 

 

 

10. Átmeneti intézkedések a nemzetközi védelem területén Olaszország és 

Görögország érdekében * 

Jelentés: Ska Keller (A8-0245/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Az illetékes bizottság 

módosításai – 

tömbszavazás 

1-2 

8 

10-12 

17 

20-21 

24-26 

28 

30-33 

35-41 

bizottság  +  

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

után 

27 bizottság NSz + 532, 148, 13 

4. cikk 47 GUE/NGL ESz + 359, 313, 14 

29 bizottság NSz ↓  

5. cikk, 1. bek. után 44 ENF rész.   

1/NSz - 136, 522, 39 

2 -  

5. cikk, 5. bek.  34 bizottság  +  

48 GUE/NGL ESz + 350, 337, 7 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

11. cikk után 42 bizottság NSz + 516, 166, 10 

II. melléklet után 43 bizottság NSz + 521, 145, 13 

4. preb. után 3 bizottság NSz + 471, 204, 17 

5. preb. 4 bizottság NSz + 488, 167, 37 

7. preb. 5 bizottság rész.   

1 +  

2/ESz + 357, 303, 37 

7. preb. után 6 bizottság NSz + 574, 91, 26 

8. preb. 7 bizottság  +  

45 GUE/NGL  ↓  

13. preb. után 9 bizottság NSz + 554, 136, 9 

19. preb. 46 GUE/NGL ESz - 283, 388, 14 

13 bizottság NSz + 502, 147, 46 

20. preb. után 14 bizottság NSz + 511, 177, 9 

21. preb. 15 bizottság NSz + 548, 118, 22 

21. preb. után 16 bizottság NSz + 554, 118, 22 

26. preb. 18 bizottság NSz + 533, 145, 16 

26. preb. után 19 bizottság NSz + 528, 141, 26 

30. preb. 22 bizottság NSz + 528, 145, 17 

30. preb. után 23 bizottság NSz + 531, 140, 22 

szavazás: a Bizottság javaslata  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 498, 158, 37 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: mód.: 3., 4., 6., 9., 13., 14., 15., 16., 18., 19., 22., 23., 27., 29., 42., 43. 

EFDD: mód.: 29., 44. (1. rész) 
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 

mód.: 44. 

1. rész „tekintettel az Unióba érkezők ... Unió területén illegálisan tartózkodókat,” 

2. rész „és a Bizottság megfelelő hazatelepítési műveletek végrehajtásához.” 

 
PPE: 

mód.: 5. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és ezáltal jelzést ad ... belépési országra való hivatkozás 

törléséhez.” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
 

 

11. Az uniós szakpolitikák városi dimenziója 

Jelentés: Kerstin Westphal (A8-0218/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

20. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 467, 205, 13 

26. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 566, 77, 52 

2/NSz + 460, 225, 10 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 545, 115, 38 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: bek.: 20., 26. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 20. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 

26. bek. 

1. rész „sürgeti a Bizottságot ... vegyék a városi dimenziót;” 

2. rész „kéri az Európai Bizottság elnökét, hogy ... politikai felelősét;” 
 

 

12. A növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások: a gazdasági, 

társadalmi és területi kohézió előmozdítása az Unióban 

Jelentés: Tamás Deutsch (A8-0173/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

4. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 600, 70, 25 

2/NSz + 518, 145, 25 

22. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

24. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 556, 90, 49 

27. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 632, 30, 30 

2/NSz + 521, 78, 90 

28. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 612, 62, 23 

2/NSz + 584, 85, 27 

29. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 542, 152, 1 

2/NSz - 304, 340, 41 

30. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 630, 39, 27 

2/NSz + 561, 112, 8 

3/NSz + 492, 178, 25 

45. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 517, 127, 50 

64. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 636, 35, 24 

2/NSz + 559, 82, 48 

66. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 663, 12, 21 

2/NSz + 555, 85, 41 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 552, 76, 68 
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Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: bek.: 4., 24., 27., 28., 29., 30., 45., 64. és 66. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: bek.: 22., 24., 29. és 45. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 

4. bek. 

1. rész „üdvözli a kohéziós politika ... közötti összhang biztosítása,” és „érdekében 

megfelelően ...alakítsanak ki;” 

2. rész „valamint az Európa 2020 stratégia és az országspecifikus ajánlások támogatása ” 

 
30. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „vonatkozó döntést csak a legvégső ... követően szabad 

meghozni,” és „úgy véli, hogy a makrogazdasági ... fenntarthatóbb és hatékonyabb 

legyen,” 

2. rész „vonatkozó döntést csak a legvégső ... követően szabad meghozni,” 

3. rész „úgy véli, hogy a makrogazdasági ... fenntarthatóbb és hatékonyabb legyen,” 

 
64. bek. 

1. rész „hangsúlyozza az igazgatási ... a kohéziós politikák megvalósítása” 

2. rész „és különösen a pénzügyi ... körű felhasználása terén;” 

 
66. bek. 

1. rész „ felszólítja a tagállamokat, hogy ... és időszerű igénybevételéről,” 

2. rész „illetve arról, hogy a... célkitűzések megvalósításához.” 

 
Verts/ALE: 

27. bek. 

1. rész „kiemeli a kohéziós politika ... felé történő elmozdulást;” 

2. rész „e tekintetben azt javasolja, hogy ... érintő technikai kiigazításokat;” 

 
28. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „fenntartja ugyanakkor, hogy ... tekintettel a súlyos 

válságra;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
S&D: 

29. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 
 

 

13. A tevékeny időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének 

(2012) értékelése 

Jelentés: Eduard Kukan (A8-0241/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

8. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

17. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 523, 145, 22 

3 +  

18. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

28. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

30. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

39. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3/ESz + 364, 296, 30 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 514, 106, 69 

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 28. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

 
ECR: 

8. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és hogy e kezdeményezések határozott politikai 

kötelezettségvállalássá alakuljanak” 

2. rész a fenti szövegrész 
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18. bek. 

1. rész „sajnálatosnak tartja, hogy ... tanácsi irányelvet;” 

2. rész „megállapítja, hogy a Tanácsnál ... találjanak megoldást a helyzetre;” 

 
30. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „elemezze az egészségügy ... maximális hosszára vonatkozó 

iránymutatásokat” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
EFDD: 

17. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a tagállamoknak olyan ... ösztönzik a vállalkozásokat, 

hogy” és „és tegyék lehetővé ... aktív idejének meghosszabbítását;” 

2. rész „a tagállamoknak olyan ... ösztönzik a vállalkozásokat, hogy”  

3. rész „és tegyék lehetővé ... aktív idejének meghosszabbítását;” 

 
PPE, ECR: 

39. bek. 

1. rész „sajnálatosnak tartja, hogy a foglalkoztatási minták” és „egyre változékonyabbak” 

2. rész „a csekély mértékű foglalkoztatás vagy a munkanélküliség miatt” és „és 

bizonytalanabbak”  

3. rész „az ideiglenes munkavállalás, a határozott időtartamú munkaviszonyok,” 
 

 

14. A közlekedésről szóló 2011. évi fehér könyv végrehajtása 

Jelentés: Wim van de Camp (A8-0246/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

3. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

4. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

8. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 521, 124, 49 

9. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 606, 63, 15 

10. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

11. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 522, 152, 22 

13. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

16. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 611, 66, 19 

18. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 535, 103, 53 

19. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

20. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

26. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 584, 97, 14 

29. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 562, 111, 15 

34. bek., 9. fr. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 556, 129, 3 

34. bek., 12. fr. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 517, 125, 48 

39. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

41. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

43. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2 +  

54. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

60. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

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

63. bek., 5. fr. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 517, 171, 7 

63. bek., 8. fr. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 537, 146, 12 

63. bek., 9. fr. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 599, 80, 16 

63. bek., 10. fr. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 580, 76, 34 

63. bek., 12. fr. bek. bek. eredeti szöveg NSz - 233, 323, 137 

64. bek., 5. fr. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

64. bek., 7. fr. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

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

64. bek., 12. fr. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

64. bek., 15. fr. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

64. bek., 16. fr. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

65. bek., 1. fr. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

65. bek., 5. fr. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

65. bek., 6. fr. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 488, 198, 11 

65. bek., 12. fr. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 502, 158, 26 

66. bek., 8. fr. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 410, 273, 6 

66. bek., 9. fr. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

G. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 547, 125, 21 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: bek.: 8., 9., 11., 16., 18. (2. rész), 26., 29.; 34. bek., 9. fr. bek.; 34. bek.,12. fr. bek. 

(2. rész); 63. bek., 5. fr. bek. (2. rész); 64. bek., 6. fr. bek.; 64. bek., 8. fr. bek.; 64. 

bek., 9. fr. bek. (2. rész); 65. bek., 6. fr. bek.; 65. bek.,12. fr. bek. (2. rész) 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 64. bek. 5. fr. bek.; 65. bek., 5. fr. bek. 

ECR: 3. bek.; 64. bek., 7. fr. bek.; 64. bek.,15. fr. bek.; 64. bek.,16. fr. bek.; 66. bek., 8. fr. 

bek. 

GUE/NGL: 39. bek.; 63. bek., 3. fr. bek.; 63. bek., 5. fr. bek.; 63. bek.,10. fr. bek.; 64. bek.,11. fr. 

bek.; 65. bek.,1. fr. bek.; 65. bek., 6. fr. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 

10. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a transzeurópai közlekedési hálózat és az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz iránymutatásainak követelményeit követő” 

2. rész a fenti szövegrész 
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13. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és jogszabályokkal” valamint „.(TEN-T iránymutatások, 

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz); ezzel ... a köz- és magánszféra közötti 

partnerségek és koncessziók” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
18. bek. 

1. rész „hangsúlyozza az ... elektromos és a kis elektromos csónakok előmozdítását;” 

2. rész „hangsúlyozza a modern ... kiépíthető közlekedési eszközök;” 

 
34. bek., 12. fr. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve 1 alpont: „a gépjárművek új funkcióival (vezetéstámogató 

rendszerekkel) megismertető kötelező járművezetői képzés,” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
63. bek., 5. fr. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és a tagállamok” és "és sürgesse a tagállamokat, hogy 

ennek megfelelően cselekedjenek a hasonló nemzeti rendelkezések tekintetében,” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
63. bek., 9. fr. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „polgári drónokra vonatkozó új szabályozási keretet,” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
65. bek., 12. fr. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a teherszállító vagonok utólagos átszerelése révén” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
ECR: 

G. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „csökkenteni az olaj- és fosszilis energiaforrásoktól való 

függőségét” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
4. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy ... legalább 60%-kal csökkenti;” 

2. rész „ezzel kapcsolatban felhívja a Bizottságot,... stratégiáról szóló javaslatot;” 

 
19. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „hogy csökkenjen a közlekedési ágazat fosszilis 

tüzelőanyagoktól való függősége” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
20. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „úgy véli, hogy új célt ... a városi térségekben 2030-ig;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
41. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „felkéri ezért a Bizottságot, hogy ... 

intézkedéseket/kezdeményezéseket ” 

2. rész a fenti szövegrész 
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43. bek. 

1. rész „sürgeti a Bizottságot ... megnyitásáról szóló javaslata ” 

2. rész „járjon együtt az Unió ... dolgozók szociális védelme tekintetében;” 

 
54. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „célja a közlekedés dekarbonizációja” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
60. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „globális szinten elősegíti a közlekedés dekarbonizációját és 

” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
64. bek., 12. fr. bek. 

1. rész „szociális kódex elfogadását a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző 

munkavállalókra vonatkozóan,” 

2. rész „a látszólagos önfoglalkoztatás ... verseny biztosítása érdekében,” 

 
66. bek., 9. fr. bek. 

1. rész „a fehér könyvben kitűzött ... középtávú célnak is támogatnia kell;” 

2. rész „a tárgyalások fokozását a Nemzetközi ... azt a nemzetközi megállapodással,” 
 

 

15. Női karrierlehetőségek a tudomány területén és az egyetemeken 

Jelentés: Elissavet Vozemberg (A8-0235/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

22. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 486, 155, 49 

25. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 538, 142, 10 

35. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 527, 149, 14 

42. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 531, 149, 13 

48. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 520, 160, 14 

R. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 556, 84, 53 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 550, 97, 41 
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Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: bek.: 22., 25., 35. 2. rész, 42., 48. (2. rész); R. preb. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

35. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és vegyék fontolóra a nemek közötti ... hozzájutás 

előfeltétele, különösen ” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
48. bek. 

1. rész „ismételten megemlíti, ... részvételét a döntéshozatalban,” 

2. rész „valamint a nemek közötti ... és a felsőoktatás terén;” 
 

 

16. A lányok társadalmi szerepvállalásának ösztönzése az oktatáson keresztül az 

Európai Unióban 

Jelentés: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Alternatív 

állásfoglalási 

indítvány 

1 ENF  -  

1. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 291, 390, 6 

5. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 360, 326, 3 

10. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

13. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 558, 103, 26 

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

21. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

25. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

27. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

28. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 452, 201, 38 

29. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 464, 185, 36 

2/NSz + 383, 271, 26 

3/NSz + 343, 301, 36 

30. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 360, 290, 31 

31. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

40. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

41. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

43. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 284, 372, 21 

3 +  

49. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

50. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

53. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

G. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 341, 338, 4 

R. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

T. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: a FEMM bizottság állásfoglalása (a 

szöveg egésze) 

NSz + 408, 236, 40 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: bek.: 28., 29., 30. 

S&D: 13. bek. (1. rész) 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: bek.: 10., 21., 28., 30., 40. 

ECR: bek.: 13., 25., 31., 40., 43.; preb.: G., R., T. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 

41. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a nemi egyenlőség szempontjának érvényesülése és” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
50. bek. 

1. rész „megjegyzi annak szükségességét, ... az e területen elért előrelépésről,” 

2. rész „továbbá hogy sürgősen ... és külső értékelésének elemévé váljon;” 
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PPE: 

1. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
5. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: "a Bizottságban és” és „lévő oktatáspolitikai felelősöket ” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
31. bek. 

1. rész „felszólítja a Bizottságot, hogy ... beépítését az iskolai tantervekbe;” 

2. rész „sürgeti a Bizottságot, hogy ... és zaklatások megoldása érdekében;” 

 
49. bek. 

1. rész „felszólítja az uniós intézményeket ... kölcsönös elismerése,” 

2. rész „valamint a különböző szakmák ... koordinálása és harmonizálása terén ” 

3. rész „annak érdekében, hogy az Unióból ... munkát tudjanak szerezni;” 

 
53. bek. 

1. rész „elismeri, hogy alapvető fontosságú ... hatásának értékelése,” 

2. rész „és – amennyiben szükséges – ... összhangban történő felülvizsgálata;” 

 
G. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „– ami nagyrészt az Unió által szorgalmazott megszorító 

politikákból fakad – ” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
R. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és mivel a nemek közötti egyenlőség oktatását ... részévé 

kellene tenni;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
S&D: 

13. bek. 

1. rész „sürgeti a Bizottságot, hogy ... az Unió külkapcsolataiban;” 

2. rész „felhívja a figyelmet a nemi ... és az oktatás valamennyi szintjén;” 

 
27. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az asszimilációra vagy multikulturalizmusra irányuló 

megközelítéssel szemben” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
PPE, EFDD: 

29. bek. 

1. rész „elismeri, hogy az érzékeny,... egyenlőtlenség mérsékléséhez;” 

2. rész „ösztönzi a tagállamokat, hogy ... valamint a nemek közötti egyenlőséget illetően;” 

kivéve:„általános iskolai és” 

3. rész „általános iskolai és” 

 
43. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy a tanárok ... elvének tanulmányozását és alkalmazását, ” 

2. rész „beleértve olyan stratégiákat, amelyek ... végiggondolására késztetik” 

3. rész „annak érdekében, hogy minden ... a nemüktől függetlenül;” 
 



P8_PV(2015)09-09(VOT)_HU.doc 21 PE 567.459 

 

17. EGT–Svájc: a belső piac teljes körű megvalósításának akadályairól 

Jelentés: Andreas Schwab (A8-0244/2015) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

NSz + 482, 116, 48 

 


