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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 Bűnüldözési Képzés Európai Ügynöksége (Cepol) ***I 

Jelentés: Kinga Gál (A8-0048/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

a szöveg egésze – 1. 

sz. tömb 

31 bizottság  +  

2. sz. tömb 1-30 bizottság  ↓  

24. cikk, 3. bek. 32 GUE/NGL, 

Verts ALE 

 -  

szavazás: a Bizottság javaslata  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 506, 90, 42 

 

 

 

2. Értékpapír-finanszírozási ügyletek átláthatósága ***I 

Jelentés: Renato Soru (A8-0120/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

a szöveg egésze –  

1. sz. tömb 

4 bizottság  +  

2. sz. tömb 1 bizottság  ↓  

15. cikk 3 ENF  -  

4mr bizottság  +  

18. preb. 2 ENF  ↓  

4mr   +  

szavazás: a Bizottság javaslata  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 546, 89, 7 
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3. Az európai uniós polgárok tömeges elektronikus megfigyeléséről szóló 2014. 

március 12-i európai parlamenti állásfoglalás nyomon követése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-1092/2015 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-1092/2015  

(LIBE bizottság) 

1. bek. után 10 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

NSz + 285, 281, 72 

2. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 347, 281, 16 

3. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 357, 273, 12 

2/NSz + 318, 296, 22 

3/NSz + 514, 106, 13 

4/NSz - 305, 309, 26 

3. bek. után 1 ALDE NSz - 186, 428, 28 

2 ALDE NSz - 189, 427, 26 

3 ALDE NSz - 190, 423, 25 

4. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

6. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 530, 101, 9 

2/NSz + 345, 283, 13 

3/NSz + 337, 288, 13 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

7. bek. 4 ALDE  +  

8. bek. után 11 Verts/ALE NSz - 169, 448, 25 

12. bek. 16 PPE  +  

13. bek. után 5 ALDE ESz + 347, 291, 6 

16. bek. 12 Verts/ALE ESz + 341, 257, 45 

16. bek. után 6 ALDE NSz + 394, 242, 7 

17. bek. 7T ALDE  +  

17. bek. után 19 PPE  -  

20. bek. után 13 Verts/ALE NSz + 342, 276, 23 

21. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 321, 299, 21 

22. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 346, 287, 9 

23. bek. 17 PPE  -  

bek. eredeti szöveg kül. +  

26. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

27. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

30. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

30. bek. után, alcím bek. eredeti szöveg kül. +  

31. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 360, 260, 25 

35. 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. +  

37. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

38. bek. 14 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

NSz - 203, 403, 34 

bek. eredeti szöveg NSz + 354, 274, 11 

39. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 341, 276, 16 

40. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

41. bek. 15 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

8 ALDE  +  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2 ↓  

41. bek. után 9 ALDE NSz + 375, 242, 27 

43. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 363, 261, 21 

47. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 386, 249, 8 

E. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

G. preb. után 18 PPE  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 342, 274, 29 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: zárószavazás 

PPE: bek.: 6. (3. rész), 21, 22, 31, 38, 39, 43 (2. rész); mód.: 6, 10, 11, 13, 14 

ECR: bek.: 2, 3, 6, 21, 31, 38, 39, 47, zárószavazás 

ALDE: mód.: 1, 2, 3, 9 
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Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: bek.: 3, 27, alcím 30. bek. után, 36, 37, 47; E. preb. 

ENF: bek.: 23, 26 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 

3. bek. 

1. rész „aggodalmának ad hangot a közelmúltban néhány tagállamban elfogadott, a 

hírszerző szervek megfigyelési képességeit bővítő egyes törvények miatt,” 

2. rész „ideértve a Franciaországban a Nemzetgyűlés által ... célzó új jogszabályokra 

irányuló javaslatokat; ” 

3. rész „ismételten felhívja a tagállamokat annak biztosítására, hogy a hírszerző 

ügynökségek ... és valamennyi vonatkozó uniós jogszabályban foglalt normákkal;” 

4. rész: „felhívja a Bizottságot, hogy haladéktalanul kezdeményezze a francia hírszerzési 

törvény valamennyi rendelkezésének értékelését, és adjon számot annak az 

elsődleges és másodlagos uniós joggal való összeegyeztethetőségéről;” 

 
PPE: 

4. bek. 

1. rész „üdvözli a német Bundestagban a tömeges megfigyelésekről folytatott vizsgálatot;” 

2. rész „komoly aggodalmának ad hangot az Unión belüli távközlésnek és internetes 

forgalomnak ... úgy tekinti, hogy ez sérti a lojális együttműködés EUSZ 4. cikke (3) 

bekezdése szerinti elvét;” 

 
6. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy – a napvilágra került esetek nagyságrendjének ismeretében – a 

Bizottság ez idáig egyáltalán nem megfelelő módon reagált az állásfoglalásra;” 

2. rész „felszólítja a Bizottságot, hogy legkésőbb 2015 decemberéig tegyen lépéseket az 

állásfoglalásban megfogalmazott felhívások nyomán;” 

3. rész „fenntartja a jogot, hogy mulasztás megállapítása iránti keresetet nyújtson be, ... 

mindaddig, amíg az valamennyi ajánlással nem foglalkozik megfelelően;” 

 
30. bek. 

1. rész „üdvözli, hogy informatikai és távközlési ... a kormányok felhasználói adatokra 

vonatkozó adatigényléseiről;” 

2. rész „felhívja a tagállamokat, hogy tegyenek közzé statisztikákat a magánvállalatokhoz 

intézett, magánfelhasználói adatok iránti adatigénylésekről;” 

 
35. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a visszaélést bejelentő személyek és” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
40. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy a tömeges megfigyelés súlyosan veszélyezteti a szabályozott 

szakmákra, ... valamint az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról szóló 

2013/48/EU irányelvet;” 

2. rész „felhívja a Bizottságot, hogy legkésőbb 2016 végéig adjon ki közleményt a 

titoktartási kötelezettséggel járó szakmák keretében folytatott bizalmas 

kommunikáció védelméről;” 
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43. bek. 

1. rész „üdvözli a Parlament informatikai biztonságának megerősítését célzó eddigi 

intézkedéseket, ... az uniós intézmények informatikai biztonságának növelése 

érdekében;” 

2. rész „kéri, hogy a jogvédett szoftvereket valamennyi uniós intézményben 

rendszerszerűen, auditálható és ellenőrizhető, ... kötelező erejű kiválasztási 

kritériumot, valamint hogy hatékonyan biztosítsák a titkosítási eszközök 

rendelkezésre állását;” 
 

 

4. A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2015. év 

prioritásainak végrehajtása 

Jelentés: Dariusz Rosati (A8-0307/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1. bek. után 28 Verts/ALE NSz - 282, 332, 28 

2. bek. 1 PPE ESz + 304, 289, 43 

14 ALDE  ↓  

2. bek. után 37 S&D rész.   

1/NSz + 336, 256, 54 

2/NSz + 470, 110, 60 

3. bek. 15 ALDE ESz - 287, 310, 39 

3. bek. után 2 EMPL 

bizottság 

 -  

29 Verts/ALE  -  

4. bek. 16 ALDE  -  

4. bek. után 30 Verts/ALE NSz - 265, 348, 29 

31 Verts/ALE NSz - 229, 388, 26 

32 Verts/ALE  -  

33 Verts/ALE  -  

5. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

7. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

8. bek. 17 ALDE  -  

9. bek. 18 ALDE  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

9. bek. után 34 Verts/ALE  -  

10. bek. 19 ALDE  -  

9 EFDD NSz - 289, 323, 34 

11. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ESz + 422, 220, 4 

2 -  

13. bek. 20 ALDE  -  

15. bek. után 35 Verts/ALE NSz - 246, 350, 45 

36 Verts/ALE NSz - 265, 326, 48 

16. bek. után 26 Verts/ALE NSz + 395, 243, 6 

17. bek. 21 ALDE  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 322, 318, 3 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

17. bek. után 10 EFDD NSz + 325, 315, 7 

18. bek. 22 ALDE  -  

20. bek. után 11 EFDD NSz - 132, 487, 26 

21. bek. 23 ALDE  -  

22. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

22. bek. után 12 EFDD NSz - 162, 461, 22 

23. bek. után 13 EFDD NSz - 166, 465, 16 

25. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

26. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 304, 240, 95 

27. bek. 24 ALDE  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

28. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

33. bek. után 3 EMPL 

bizottság 

 +  

34. bek. után 4 EMPL 

bizottság 

 +  

40. bek. után 5 EMPL 

bizottság 

 -  

41. bek. után 6 EMPL 

bizottság 

 -  

42. bek. után 7 EMPL 

bizottság 

 +  

8 EMPL 

bizottság 

 -  

44. bek. után 25 ALDE  +  

5. preb. után 27 Verts/ALE ESz - 264, 335, 44 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz - 91, 409, 131 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE mód.: 26, 28, 30, 31, 35, 36 

S&D: mód.: 37. 

EFDD: mód.: 9, 10, 11, 12, 13 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE: bek.: 22, 26 

PPE: bek.: 25, 26 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE: 

5. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve „hogy „A gazdaságirányítási keretrendszer felülvizsgálata: 

áttekintés és kihívások” című 2015. június 24-i parlamenti állásfoglalást figyelembe 

véve” és „javasolja, hogy végezzenek a korábbi évek különböző tagállamokra 

vonatkozó ... tudomásul veszi a Bizottság arra irányuló szándékát, hogy a jelenlegi 

úgynevezett segédmutatók közül hármat beillesszen a fő eredménytáblába;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
7. bek. 

1. rész „sajnálja, hogy a tagállamokban folyamatosan magas a munkanélküliségi ráta ... a 

beruházásokat és gazdaságélénkítő intézkedéseket kell hozni;” 

2. rész „ezenkívül úgy véli, hogy a minőségi munkahelyek teremtésére kell összpontosítani; 

hangsúlyozza, hogy ... felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a 

munkanélküliekre vonatkozó minimáljövedelem-rendszereket a tagállamokban;” 
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11. bek. 

1. rész „emlékeztet arra, hogy a szegénység és a növekvő jövedelmi egyenlőtlenségek ... 

hangolja össze és támogassa a tagállamok fellépéseit ezek leküzdésére;” 

2. rész „úgy véli, hogy e feladatokat egyértelműen be kell építeni a gazdaságpolitikai 

koordinációra vonatkozó európai szemeszterbe;” 

 
25. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve:„emlékeztet arra, hogy a minimálbérek jelentős mértékben 

eltérnek az egyes tagállamokban, s ismételten kéri, hogy készítsenek tanulmányt 

erről a kérdésről; ösztönzi a tagállamokat, hogy a nemzeti jogszabályokkal és 

gyakorlatokkal összhangban állapítsanak meg minimálbéreket;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
S&D: 

9. bek. 

1. rész „tudomásul veszi, hogy egyes tagállamokban ...  és bizonyos fokú ideiglenes 

rugalmasságot biztosítson” 

2. rész az SNP prevenciós ágában; 

 
17. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a rugalmas” és „alakulását nem követő bérszintek,” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
PPE: 

27. bek. 

1. rész „a Bizottság által a nyugdíjreformmal kapcsolatban ... az általános foglalkoztatási 

ráta növelése;” 

2. rész „a lakosság elöregedésére való tekintettel tudomásul veszi ... meg kell reformálni az 

egészségügyi rendszereket”; 

 
28. bek. 

1. rész „kéri, hogy minden tagállam kapjon országspecifikus ajánlásokat ... például a 

hajléktalanság elleni küzdelmet;” 

2. rész „megállapítja, hogy a szegénység szélsőséges formái – például a hajléktalanság ... a 

szociális innováció európai programjának e téren betöltött szerepét;” 

 
mód.: 37. 

1. rész „2a. komolyan aggódik a gazdasági kormányzásról szóló, a Bizottság által ... a 

Parlamentnek lehetősége nyílna az éves növekedési jelentésre vonatkozó saját 

álláspontjának kialakítására;” 

2. rész „korábbi követeléseit megismételve kéri, hogy a gazdasági és monetáris unió 

parlamenti demokráciájának valódi és határozott megerősítése érdekében fogadjanak 

el valódi intézményközi megállapodást az európai gazdasági kormányzásról;” 
 

 

5. A Tanács ajánlása a tartósan munkanélküliek munkaerő-piaci integrálásáról 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-1093/2015 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-1093/2015  

(EMPL bizottság) 

1. bek. 12 ENF  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

2. bek. 13 ENF  -  

2. bek. után 20 GUE/NGL NSz - 300, 321, 9 

3. bek. után 21 GUE/NGL  -  

4. bek. 14 ENF  -  

5. bek. 15 ENF  -  

7. bek. 16 ENF  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 357, 275, 4 

8. bek. 17 ENF  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

8. bek. után 22 GUE/NGL NSz + 584, 48, 3 

9. bek. 18 ENF  -  

10. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 351, 244, 44 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

11. bek. 19T ENF  -  

13. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 470, 161, 4 

2/NSz + 453, 181, 1 

3 +  

A. preb. 1 ENF  -  

B. preb. 2 ENF  -  

C. preb. 3 ENF  -  

D. preb. 4 ENF  -  

E. preb. 5 ENF  -  

F. preb. 6T ENF  -  

I. preb. 7 ENF  -  

K. preb. 8 ENF  -  

K. preb. után 9 ENF NSz - 81, 488, 60 

10 ENF NSz - 48, 567, 15 

11 ENF NSz - 34, 578, 21 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: mód.: 20., 22. 

ENF: mód.: 9., 10., 11. 

Verts/ALE: 

EFDD: 

mód.: 11. 

13. bek. (1. és 2. rész) 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 

10. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy az ajánlás hatékony végrehajtásához ... ahogyan fontos a 

munkáltatók aktív részvétele is annak érdekében” 

2. rész „hogy jobban meg lehessen érteni a vállalkozások igényeit és szükségleteit;” 
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ENF: 

1. bek. 

1. rész „üdvözli a Bizottság kezdeményezését, hogy tanácsi ajánlásra tesz javaslatot a 

tartósan munkanélküli személyek munkaerő-piaci integrációja témájában;” 

2. rész „hangsúlyozza, hogy ... a tartós munkanélküliség ma tapasztalható szintjének 

kialakulását;” 

 
8. bek. 

1. rész „felkéri a tagállamokat, hogy a tartós munkanélküliséggel szembeni ... költségvetési 

korlátok nem akadályozhatják meg az ajánlás gyors végrehajtását;” 

2. rész „felkéri a Bizottságot annak feltárására, hogy ... a foglalkoztatási szolgálatok 

adminisztratív kapacitásainak megerősítésére;” 

 
GUE/NGL, EFDD 

13. bek. 

1. rész „üdvözli a Bizottság javaslatát, ... országspecifikus ajánlásaiban is szerepeljenek 

ezzel kapcsolatos utasítások; kivéve az európai szemeszter ” 

2. rész „az európai szemeszter ” 

3. rész „felszólítja a Bizottságot, hogy segítse elő a magas szintű tartós munkanélküliséggel 

küzdő tagállamok és a (tartósan) munkanélküli személyek munkaerő-piaci 

integrációja terén sikeres tagállamok közötti kapcsolatfelvételt, illetve az egymástól 

való tanulást lehetővé tevő folyamatokat;” 
 

 

6. A távirányítású légijármű-rendszerek biztonságos alkalmazása a polgári 

repülésben 

Jelentés: Jacqueline Foster (A8-0261/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

21. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 564, 42, 35 

22. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 558, 42, 33 

48. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 582, 48, 8 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 581, 31, 21 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: bek.: 21, 22, 48 
 

 

7. Az európai turizmus előmozdításának új kihívásai és elképzelései 

Jelentés: Isabella De Monte (A8-0258/2015) 

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 

1 ENF NSz - 35, 602, 2 

3. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 498, 135, 5 

19. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 492, 135, 6 

20. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 515, 102, 21 

21. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 507, 97, 21 

22. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 522, 96, 8 

23. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 522, 103, 9 

26. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 500, 96, 35 

27. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 482, 121, 27 

38. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

10. bek.8 bek. eredeti szöveg NSz + 475, 117, 40 

szavazás: TRAN bizottság állásfoglalása (a 

szöveg egésze) 

NSz + 485, 120, 12 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: mód.: 1. 

ECR: bek.: 3, 19, 108 

EFDD: bek.: 19, 20, 21, 22, 23, 26 (2. rész), 27 (2. rész) 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 

38. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 
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EFDD: 

26. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy politikai szinten jobban tudatosítani kell, ... a harmadik 

országokból érkező turistaforgalmat;” 

2. rész „üdvözli az Európai Bizottság által 2014-ben bejelentett ... az Unió számára 

turisztikai szempontból nagy jelentőséggel bíró harmadik országokból;” 

 
27. bek. 

1. rész „emlékeztet arra, hogy az Európai Uniónak beruházások megindításával ...  már 

korábban az országba látogató turistacsoportok számára kiadott schengeni körutazói 

vízumokban rejlő lehetőségekre” 

2. rész „és a vízummentességi megállapodások száma növelésének fontosságára, ... az 

összehangoltabb és egyszerűbb vízumeljárások hosszú távú stratégiáját;” 
 

 

8. A légi járatok globális nyomon követését lehetővé tevő műholdas 

technológiájának fejlesztése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-1094/2015 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-1094/2015  

(TRAN bizottság) 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

ESz + 425, 31,6 

 


