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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. Közép-afrikai Köztársaság 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, 

B8-1014/2015, B8-1016/2015, B8-1019/2015 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-1000/2015 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

11. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 406, 173, 57 

12. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

13. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

14. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

15. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B8-1000/2015  ECR  ↓  

B8-1009/2015  ALDE  ↓  

B8-1010/2015  EFDD  ↓  

B8-1011/2015  S&D  ↓  

B8-1014/2015  PPE  ↓  

B8-1016/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1019/2015  GUE/NGL  ↓  

 

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 12., 13., 14. bek. 
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

15. bek. 

1. rész „határozottan elítéli a gyermekek és a nők ... újabb jogsértéseket és visszaéléseket;” 

2. rész „sürgeti, hogy a fegyveres konfliktusok ... szexuális és reproduktív egészségügyi 

szolgáltatásokat;” 

 
PPE: 

11. bek. 

1. rész „újra megerősíti, hogy támogatja a Közép-afrikai Köztársaság függetlenségét, 

egységét és területi integritását;” 

2. rész „emlékezet a külső beavatkozástól mentes önrendelkezési jog fontosságára;” 
 

 

2. A thaiföldi helyzet 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, 

B8-1017/2015, B8-1018/2015, B8-1021/2015 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-1002/2015  

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

M. preb. 1 Verts/ALE  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 581, 35, 35 

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B8-1002/2015  ECR  ↓  

B8-1012/2015  ALDE  ↓  

B8-1013/2015  EFDD  ↓  

B8-1015/2015  S&D  ↓  

B8-1017/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1018/2015  PPE  ↓  

B8-1021/2015  GUE/NGL  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: zárószavazás 
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Egyéb: 

Tania González Peñas (GUE/NGL képviselőcsoport) szintén aláírta az RC-B8-1002/2015 sz. közös 

állásfoglalási indítványt. 

Elisabetta Gardini és Marijana Petir (PPE képviselőcsoport) visszavonták aláírásukat az RC-B8-

1002/2015. számú közös állásfoglalási indítványtól. 
 

 

3. A Boko Haram támadásai következtében a gyermekek lakóhelyük 

elhagyására kényszerülnek Nigériában 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, 
B8-1027/2015, B8-1029/2015, B8-1031/2015 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-1003/2015  

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

11. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

N. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 613, 12, 31 

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B8-1003/2015  ECR  ↓  

B8-1020/2015  ALDE  ↓  

B8-1023/2015  EFDD  ↓  

B8-1024/2015  S&D  ↓  

B8-1027/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1029/2015  PPE  ↓  

B8-1031/2015  GUE/NGL  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: zárószavazás 
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

11. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
N. preb. 

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

szexuális és reproduktív” 

2. rész a fenti szövegrész 
 

4. Ali Mohammed al-Nimr ügye 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, 

B8-1026/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015, B8-1032/2015 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0997/2015  

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

1. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 651, 5, 0 

2/NSz + 590, 22, 41 

7. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

8. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

11. bev. hiv. előtt 1 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

ESz + 461, 190, 7 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B8-0997/2015  ENF  ↓  

B8-1004/2015  ECR  ↓  

B8-1022/2015  ALDE  ↓  

B8-1025/2015  EFDD  ↓  

B8-1026/2015  S&D  ↓  

B8-1028/2015  PPE  ↓  

B8-1030/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1032/2015  Verts/ALE  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 1. bek. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 7. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 

8. bek. 

1. rész „buzdítja Szaúd-Arábiát, hogy írja alá ... Egyezségokmányát,” 

2. rész „amelynek 6. cikke kimondja, hogy „minden embernek elidegeníthetetlen joga van 

az élethez”;” 

 
ENF, ECR: 

1. bek. 

1. rész „határozottan elítéli az Ali Mohammed al-Nimrt halálbüntetéssel sújtó ítéletet;” 

2. rész „ismételten hangsúlyozza, hogy elítéli ... mint a halálbüntetés megszüntetéséhez 

vezető út egyik állomását;” 
 

 

5. Belső piaci pénzforgalmi szolgáltatások ***I 

Kiegészítő jelentés: Antonio Tajani (A8-0266/2015) 

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 – 

tömbszavazás 

1 bizottság  +  

szavazás: a Bizottság javaslata  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 578, 29, 52 

 

 

 

6. Jelzálogra vonatkozó jogszabályok és kockázatos pénzügyi eszközök az EU-

ban: Spanyolország esete 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0987/2015 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0987/2015  

(PETI bizottság) 

1. bek. után 8 GUE/NGL rész.   

1/NSz - 124, 488, 54 

2/NSz - 183, 414, 63 

2. bek. 10 GUE/NGL  -  

3. bek. 11 GUE/NGL  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1/ESz + 342, 280, 41 

2 -  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

3. bek. után 9 GUE/NGL NSz - 139, 494, 30 

4. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

5. bek. 12 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

NSz - 162, 455, 50 

7. bek. bek. eredeti szöveg NSz - 291, 345, 31 

9. bek. bek. eredeti szöveg NSz - 170, 273, 220 

12. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

13. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 303, 297, 63 

12. bek. után 13 GUE/NGL NSz - 146, 428, 91 

19. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 357, 295, 12 

2/NSz - 293, 334, 36 

3/NSz - 142, 487, 33 

20. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

A. preb. 4 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

NSz - 172, 453, 41 

B. preb. 5 GUE/NGL NSz - 150, 455, 59 

bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 377, 205, 84 

2/NSz + 305, 251, 101 

D. preb. után 6 GUE/NGL rész.   

1/NSz - 168, 429, 65 

2/NSz ↓  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

F. preb. 1 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

NSz - 172, 267, 226 

bek. eredeti szöveg kül. +  

G. preb. 2 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

NSz - 139, 416, 112 

bek. eredeti szöveg kül. +  

H. preb. után 3 Verts/ALE NSz - 147, 430, 91 

I. preb. után 7 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

NSz - 145, 469, 52 

M. preb. bek. eredeti szöveg NSz - 187, 447, 32 

N. preb. bek. eredeti szöveg NSz - 172, 476, 13 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 383, 266, 16 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: M., N. preb., 7. bek., zárószavazás 

GUE/NGL: mód.: 4 – 9, 12, 13, 9. bek. 

S&D: zárószavazás 

Verts/ALE: B. preb., 7., 19. bek., mód.: 1 – 3, zárószavazás 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: F., G. preb., 12. bek. 

ALDE: M., N. preb., 3., 4., 7., 9., 20. bek.  
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 

13. bek. 

1. rész „felszólítja a Bizottságot, hogy ossza meg ... a polgárok védelmét pénzügyi 

nehézségek esetén;” 

2. rész „úgy véli, hogy az alapvető pénzügyi oktatás kiegészítő eszköz lehet a túlzott 

eladósodás következményeinek elkerülésében;” 

 
S&D: 

3. bek. 

1. rész „felhívja az Európai Unióban működő pénzügyi szervezeteket, hogy ... válasszák az 

adósság átütemezését” 

2. rész „és a szociális lakások bérbeadását;” 
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ALDE: 

B. preb. 

1. rész „mivel Spanyolországban a civil társadalmi szervezetek ... nem részesülnek 

védelemben;” 

2. rész „mivel egy ilyen, a jelzáloghitel áldozataival foglalkozó platform, ... több mint 

100 000 háztartás veszítette el otthonát;” 

 
Verts/ALE: 

6. mód. 

1. rész A szöveg egésze, kivéve a következő rész: „leküzdése ürügyén a megszorító ... 

csökkentésére tett javaslata” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
8. mód. 

1. rész „elítéli, hogy a spanyol hatóságok ... nemzetközi kötelezettségüknek;” 

2. rész „aggodalmát fejezi ki ... százezer család helyzete miatt;” 

 
ALDE, Verts/ALE: 

19. bek. 

1. rész „felkéri a Bizottságot, hogy nyújtson be a családok fizetésképtelenségére” és 

„vonatkozó jogalkotási javaslatot” 

2. rész „számára biztosított második esélyre” 

3. rész „és az egyének és háztartások” 

 
 

 

7. Halálbüntetés 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1005/2015, 

B8-1006/2015, B8-1007/2015, B8-1008/2015 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0998/2015  

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

1. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 563, 50, 42 

4. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 561, 36, 62 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

7. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 581, 52, 25 

8. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 568, 48, 44 

9. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 649, 3, 10 

11. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

12. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

13. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 541, 77, 42 

14. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

N. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 569, 38, 54 

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B8-0998/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0999/2015  ECR  ↓  

B8-1001/2015  PPE  ↓  

B8-1005/2015  EFDD  ↓  

B8-1006/2015  ALDE  ↓  

B8-1007/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1008/2015  S&D  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE: zárószavazás 

S&D: 9. bek., zárószavazás 

EFDD: 1. (2. rész)., 4. (2. rész), 7., 8., 13. bek. 
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Külön szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 11., 12. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

11. bek. 

1. rész A szöveg egésze, kivéve a következő rész: „a pénzügyi és technikai segítség, a 

kapacitásbővítés és” 

 

2. rész a fenti szövegrész 

 
14. bek. 

1. rész „mélységesen aggasztónak tartja, hogy a Bizottság ... a halálbüntetést kábítószerrel 

kapcsolatos bűncselekmények esetén;” 

2. rész „kéri, hogy a Bizottság évente tegyen közzé beszámolót ... ez a támogatás ne tegye 

lehetővé halálos ítéletek meghozatalát;” 

 
N. preb. 

1. rész „mivel a Bizottság és a tagállamok ... kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények 

esetén;” 

2. rész „mivel nem kormányzati szervezetek ... és mivel e jelentéseket meg kell vizsgálni;” 

 
EFDD: 

1. bek. 

1. rész „ismételten hangsúlyozza, hogy elítéli a halálbüntetés alkalmazását, ... mint a 

halálbüntetés megszüntetéséhez vezető út egyik állomását;” 

2. rész „újra hangsúlyozza, hogy a halálbüntetés ... a halálbüntetés egyetemes eltörlése;” 

 
4. bek. 

1. rész A szöveg egésze, kivéve a következő rész: „az Európai Külügyi Szolgálatot (EKSZ) 

és a tagállamokat, hogy ... és erőteljesen ösztönözzék ” 

2. rész a fenti szövegrész 
 

Egyéb: 

Branislav Škripek (ECR képviselőcsoport) szintén aláírta a B8-0999/2015 sz. állásfoglalási indítványt. 

Ignazio Corrao, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi és Daniela Aiuto (EFDD 

képviselőcsoport), Ian Hudghton (Verts/ALE képviselőcsoport) és Sabine Lösing (GUE/NGL 

képviselőcsoport) szintén aláírták az RC-B8-0998/2015 számú közös állásfoglalási indítványt. 
 

 

8. A vörösiszap-katasztrófa tanulságai öt évvel a Magyarországon bekövetkezett 

baleset után 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0989/2015 

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 B8-0989/2015  

(ENVI bizottság) 

2. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

5. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

17. bek. 2 Verts/ALE  -  

5 GUE/NGL  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 342, 315, 8 

19. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

20. bek. után 3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

NSz + 559, 46, 61 

21. bek. 4 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

NSz - 282, 361, 19 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 526, 123, 16 

23. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 367, 300, 0 

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

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

E. preb. után 1 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

ESz - 305, 330, 27 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 571, 34, 59 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 21. (2. rész), 23. bek. 

Verts/ALE: mód.: 3, 4, zárószavazás 
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Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 2. bev. hiv., 5., 19. bek.  

PPE: 6. bev. hiv. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 

2. bek. 

1. rész A szöveg egésze, kivéve a következő rész: „a nemzeti hatóságoknak a gyors és 

hatékony beavatkozásért a válságkezelési szakaszban, valamint” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
ECR: 

21. bek. 

1. rész „sürgeti a Bizottságot a 2009/335/EK bizottsági határozat tagállamokban történő 

alkalmazásának felmérésére és annak megvizsgálására, hogy elégségesek-e a 

megállapított pénzügyi biztosítékokra vonatkozó felső korlátok;” 

2. rész „sürgeti továbbá a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot harmonizált kötelező 

pénzügyi biztosítékra;” 

 
GUE/NGL: 

17. bek. 

1. rész „ismételten felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő”, és „környezetvédelmi 

ellenőrzésekre vonatkozó jogalkotási javaslatot;” 

2. rész „elő az ipar számára bürokratikus többletterheket nem okozó 
 

Egyéb: 

Piernicola Pedicini (EFDD képviselőcsoport) szintén aláírta az 1–4. módosításokat. 
 

 

9. „A nemek közötti egyenlőség és a nők társadalmi szerepvállalásának növelése 

a fejlesztési együttműködés keretében” című cselekvési terv megújítása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0988/2015 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0988/2015  

(DEVE bizottság) 

2. bek. bek. eredeti szöveg  + szóban módosítva 

10. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

17. bek. után 1 GUE/NGL NSz - 233, 359, 67 

19. bek. 2 GUE/NGL rész.   

1/NSz - 229, 394, 34 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2/NSz ↓  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

E. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 524, 55, 83 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: mód.: 1, 2, zárószavazás 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

10. bek. 

1. rész „hatékonyabb végrehajtási stratégiára szólít fel ... statisztikákba történő 

befektetésekre” 

2. rész „és felszólítja a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki a nemek közötti egyenlőséget 

figyelembe vevő ellenőrzési rendszereket;” 

 
19. bek. 

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

egészséget és jogokat,” és „és a szexuális és reproduktív egészséghez ” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
E. preb. 

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

egészsége” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
ALDE: 

2. mód. 

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

2. rész a fenti szövegrész 
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Egyéb: 

McAvan képviselő a következő szóbeli módosítást nyújtotta be a 2. bekezdéshez: 

üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó új cselekvési 

tervvel átalakító változást kezdeményezzen, és ezért úgy véli, hogy a GAP 2-t bizottsági közlemény 

formájában kell megvalósítani; sajnálatát fejezi ki, hogy a GAP 2-t közös szolgálati 

munkadokumentumként és nem közleményként adták ki; sürgeti a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy a 

lehető leghamarabb kezdje el  az új terv végrehajtását, annak érdekében, hogy az EU-nak a 

fenntartható fejlesztési célokon belül a nemek közötti egyenlőségre és a nők szerepének erősítésére 

vonatkozó szélesebb körű elköteleződése részeként konkrét eredményeket lehessen elérni, és hogy e 

folyamat során végig vonja be a konzultációba a Parlamentet; 
 

 

 

10. A férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód a foglalkoztatás 

és munkavégzés területén 

Jelentés: Anna Záborská (A8-0213/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 314, 315, 20 

8. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3/NSz + 360, 282, 16 

9. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

10. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

11. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3/ESz + 333, 313, 7 

4/ESz + 350, 298, 7 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

12. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 549, 63, 43 

13. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 602, 34, 19 

2/NSz + 358, 267, 25 

3/NSz + 474, 158, 15 

14. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 356, 284, 11 

15. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

16. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 532, 82, 40 

2/NSz + 573, 68, 2 

3/NSz + 348, 297, 5 

4/NSz + 566, 70, 7 

5/NSz + 469, 157, 22 

17. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 546, 93, 13 

2/NSz + 388, 226, 36 

3/NSz + 335, 271, 41 

18. bek. 1 Verts/ALE NSz + 348, 255, 54 

bek. eredeti szöveg kül. +  

20. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

22. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 559, 39, 41 

23. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

24. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

25. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

26. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

27. bek. 3 GUE/NGL  -  

bek. eredeti szöveg kül. +  

28. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 312, 318, 6 

3/NSz + 520, 61, 55 

29. bek. 4 GUE/NGL  -  

30. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

31. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 284, 347, 3 

34. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 461, 149, 24 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

36. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz - 303, 312, 13 

2/NSz + 346, 238, 44 

37. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 473, 144, 7 

2/NSz + 326, 286, 15 

3/NSz + 309, 286, 29 

41. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 309, 258, 59 

42. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 344, 273, 12 

43. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

44. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

45. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 310, 261, 48 

46. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

50. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 565, 53, 4 

52. bek. 2 Verts/ALE ESz - 303, 304, 9 

bek. eredeti szöveg kül/ESz + 328, 287, 8 

53. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 491, 104, 20 

2/NSz + 363, 182, 68 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

55. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

56. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 348, 235, 26 

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

C. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 563, 40, 13 

D. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

G. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 516, 46, 47 

H. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 454, 141, 16 

3/ESz - 284, 312, 10 

L. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

Q. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 374, 175, 58 

T. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 484, 72, 49 

W. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 344, 156, 68 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 13., 16., 34. (2. rész) 36., 37., 41., 45. (2. rész), 50. bek 

GUE/NGL: 53. bek. 

ECR: 8. (3. rész), 36., 37., 42. (2. rész), 45. (2. rész), 56. (2. rész) bek., 1. mód. 

ALDE: 12., 13., 16., 17., 22. bek., C., G., Q., T. preb. 

ENF: 28. bek. (3. rész) 
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Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: D., Q., preb., 26., 41., 46., 52. bek. 

ALDE: 10. bek. 

PPE: 13. bev. hiv., D., Q., W. preb., 9., 14., 18., 24., 26., 27., 34., 36., 41., 44., 46., 52. 

bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 

36. bek. 

1. rész „kéri a tagállamokat ... vállalati tervet kidolgozni és alkalmazni,” 

2. rész „valamint az igazgatótanácsokban kötelesek biztosítani a nemek 

kiegyensúlyozottságát;” 

 
ALDE: 

1. bek. 

1. rész „megállapítja általánosságban véve, ... és a nők bérezése közötti különbség továbbra 

is megvan,” 

2. rész „sőt, a válság következtében tovább nő;” 

 
14. bek. 

1. rész A teljes szöveg kivéve: „az atipikus és részmunkaidős szerződéseket érintő helyzet,” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
43. bek. 

1. rész „kiemeli, hogy csak ... ahogy az más területeken,” és „sikeresen megtörtént;” 

2. rész „például az Unióban bekövetkező közlekedési balesetek számának csökkentése 

terén” 

 
L. preb. 

1. rész A teljes szöveg kivéve: „ami a szülési és a betegszabadság, a nyugdíjjogosultság 

megszerzése ... válás esetén is problémákat okoz;” és „magas színvonalú” 

2. rész „ami a szülési és a betegszabadság, a nyugdíjjogosultság megszerzése ... válás esetén 

is problémákat okoz;” 

3. rész „magas színvonalú” 

 
PPE: 

20. bek. 

1. rész A teljes szöveg kivéve: „a nemi alapú hátrányos megkülönböztetés” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
23. bek. 

1. rész A teljes szöveg kivéve: „nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
30. bek. 

1. rész A teljes szöveg kivéve: „nemek közötti” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
55. bek. 

1. rész A teljes szöveg kivéve: „ sajnálatosnak tartja az ... kötelezettségek betartása;” 

2. rész a fenti szövegrész 
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ECR, PPE: 

8. bek. 

1. rész „megismétli, hogy szükség van ... és javasoljon megfelelő megoldásokat,” kivéve 

„egységes” és „uniós szintű összevetésre alkalmas” 

2. rész „egységes” és „uniós szintű összevetésre alkalmas” 

3. rész „ideértve az uniós tagállamok tőzsdéin jegyzett vállalatok – kivéve a kis- és 

középvállalkozások (kkv-k) – esetében a kötelező bérellenőrzés, valamint meg nem 

felelés esetén a szankcionálási lehetőség bevezetését;” 

 
11. bek. 

1. rész A teljes szöveg kivéve: „és harmonizált”, ”bár sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy ezek 

nem kötelező erejűek” és „az eddig sikeresnek bizonyult jogalkotáson keresztül 

történő” 

2. rész „és harmonizált” 

3. rész ”bár sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy ezek nem kötelező erejűek” 

4. rész: „az eddig sikeresnek bizonyult jogalkotáson keresztül történő” 

 
15. bek. 

1. rész A teljes szöveg kivéve: „ideértve az etnikai kisebbségek tagjaival ... alapján történő 

megkülönböztetést is” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
17. bek. 

1. rész A teljes szöveg kivéve: „sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a személyeket a munkahelyi 

megkülönböztetéssel szemben ... hatékonyságát a nemi identitás, a nemi önkifejezés 

és a nemváltás tekintetében;” és „felszólítja a Bizottságot, hogy támogassa és 

ösztönözze a tagállamokat abban, hogy ...  tevőleges megoldásához;” 

2. rész „sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a személyeket a munkahelyi megkülönböztetéssel 

szemben ... hatékonyságát a nemi identitás, a nemi önkifejezés és a nemváltás 

tekintetében;” 

3. rész „felszólítja a Bizottságot, hogy támogassa és ösztönözze a tagállamokat abban, hogy 

...  tevőleges megoldásához;” 

 
25. bek. 

1. rész „felszólítja a tagállamokat ... között az egyenlő díjazásról;” 

2. rész „ismételten rámutat ... közötti bérszakadék megszüntetéséhez;” 

 
37. bek. 

1. rész „felszólítja a Bizottságot, hogy” 

2. rész „a nemek közötti bérszakadék megvilágítása érdekében ... (kkv-k) kivételével –, 

valamint” 

3. rész „valamint vezessen be uniós szintű szankciókat, amelyek ... tegyék az állami 

támogatásból finanszírozott vállalatokkal is;” 

 
42. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy ... a nők kevésbé képviseltetik magukat,” 

2. rész „az oktatásba és a szakképzésbe pedig be kell vezetni a nemek közötti egyenlőség 

kérdését;” 

 
56. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak ... egyenlőség jelentős fokozására a 

döntéshozatalban,” 

2. rész „valamint e) a nemekkel kapcsolatos ... és gyakorlatainak felszámolására;” 
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EFDD, ECR, ALDE, PPE: 

13. bek. 

1. rész „felszólítja a tagállamokat... tisztességtelen elbocsátása ellen;” 

2. rész „felszólítja a Tanácsot ... irányelv) felülvizsgálatáról;” 

3. rész „felszólítja a Tanácsot, hogy ... irányelvre irányuló javaslatról;” 

 
EFDD, PPE: 

16. bek. 

1. rész „felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat ... összegyűjtésének javításáért;” 

2. rész „úgy véli, hogy ezekre ... , mindenekelőtt” kivéve „továbbá ki kell alakítani egy 

szankciórendszert, de”  

3. rész „továbbá ki kell alakítani egy szankciórendszert, de” 

4. rész: „mindenekelőtt a megelőzésre kell törekedni ... 26. cikk végrehajtását;” kivéve 

„amely a terhes nők vagy anyák számára ... választaniuk kelljen a munka és a család 

között;” 

5. rész: „amely a terhes nők vagy anyák számára ... választaniuk kelljen a munka és a család 

között;” 

 
ECR, PPE, ENF: 

28. bek. 

1. rész „felszólítja a Bizottságot ... a munkához jutás terén, ” 

2. rész „valamint annak biztosítása érdekében” 

3. rész „hogy a vállalatok a ... alapján válasszák ki;” 

 
ALDE, PPE: 

31. bek. 

1. rész „rámutat arra, hogy sok ... a bérből élő munkavállalókét;” 

2. rész „kéri a tagállamokat, hogy hozzanak ... és a nyugdíjak tekintetében;” 

 
53. bek. 

1. rész „rámutat, hogy az európai ... a nemek közötti bérszakadék,” 

2. rész „a hátrányos megkülönböztetés ... irányuló célokat is;” 

 
H. preb. 

1. rész A teljes szöveg kivéve: „többek között a kollektív szerződés elvének ... fakadó 

munkaügyi politikák miatt,” 

2. rész „többek között” 

3. rész „a kollektív szerződés elvének és gyakorlatának véget vetni szándékozó, sok esetben 

uniós iránymutatásokból fakadó munkaügyi politikák miatt” 

 

 
EFDD, ECR: 

34. bek. 

1. rész „kiemeli, hogy a nemi ... irányelvre vonatkozó javaslatába;” 

2. rész „ rámutat, hogy csak egy harmonizált ... alapvető európai jogával;” 

 
EFDD, ECR, PPE: 

45. bek. 

1. rész „hangsúlyozza a nők politikai ... elfogadásának fontosságát;” 

2. rész „megjegyzi, hogy a kötelező kvóták  ... egyik legjobb módszernek;” 

 
 

 


