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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. 8/2015. számú költségvetés-módosítási tervezet: saját források és európai 

adatvédelmi biztos 

Jelentés: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 619, 20, 58 

 

 

2. A Rugalmassági Eszköznek az európai migrációs stratégia keretében 

meghozandó azonnali költségvetési intézkedésekre vonatkozó igénybevétele  

 

Jelentés: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015) (minősített többség és a leadott szavazatok 
háromötöde szükséges) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 576, 72, 50 

 

 

3. Az EU Szolidaritási Alapjának igénybevétele a 2016. évi költségvetést érintő 

előlegkifizetésekre 

Jelentés: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015) (minősített többség és a leadott szavazatok 

háromötöde szükséges) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 652, 40, 5 
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4. 2016-os költségvetési eljárás: közös szöveg 

Jelentés: José Manuel Fernandes, Gérard Deprez (A8-0333/2015) (A közös tervezet elutasításához 

minősített többség szükséges.)   
 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

a szöveg egésze NSz + 516, 179, 8 

 

 

 

5. A feltételes adómegállapítások és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb 

intézkedések 

Jelentés: Elisa Ferreira és Michael Theurer (A8-0317/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

3. mód. 11 PPE ESz + 334, 289, 74 

3. bek. után 17jav. GUE/NGL  -  

5. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

12. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

17. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 524, 140, 38 

29. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 551, 142, 11 

33. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 398, 293, 7 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

37. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

38. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 540, 79, 81 

2/NSz + 507, 113, 71 

3/NSz + 635, 45, 17 

4/NSz + 522, 154, 23 

55. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

56. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 537, 124, 41 

86. bek. a 3. francia 

bekezdés után 

9 Verts/ALE NSz - 225, 303, 170 

86. bek. után 10 Verts/ALE NSz + 624, 67, 10 

90. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 642, 44, 13 

2/NSz + 570, 108, 14 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

90. bek. után 18 GUE/NGL NSz - 215, 476, 10 

95. bek. után 12 PPE ESz + 367, 328, 6 

97. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 493, 147, 64 

100. bek. 2jav. S&D, ALDE  +  

101. bek. után 27 EFDD NSz - 202, 480, 22 

103. bek. 28 EFDD ESz - 133, 554, 11 

104. bek. 29 EFDD ESz - 300, 391, 11 

107. bek. 5T ENF NSz - 123, 544, 29 

109. bek. 30 EFDD  -  

bek. eredeti szöveg NSz + 584, 93, 28 

113. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 408, 288, 8 

2/NSz + 388, 298, 8 

114. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 512, 146, 44 

115. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 362, 310, 32 

116. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 585, 83, 31 

2/NSz + 493, 141, 47 

117. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 460, 202, 41 

118. bek. 19 GUE/NGL  -  

bek. eredeti szöveg NSz + 511, 125, 63 

120. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 588, 104, 12 

127. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2/NSz + 615, 36, 50 

130. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

132. bek. 6 ENF  -  

135. bek. 13 PPE ESz + 376, 298, 27 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2 ↓  

136. bek. 20 GUE/NGL  -  

137. bek. bek. eredeti szöveg div   

1 +  

2 +  

138. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 378, 293, 32 

139. bek. 31 EFDD  -  

bek. eredeti szöveg NSz + 555, 103, 43 

142. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 413, 281, 9 

143. bek. 21 GUE/NGL  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 376, 308, 12 

3/NSz + 356, 307, 26 

4/Esz + 400, 285, 11 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

149. bek. 7 ENF NSz - 148, 504, 37 

bek. eredeti szöveg NSz + 500, 139, 34 

151. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 578, 80, 21 

152. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 590, 88, 20 

158. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 372, 293, 29 

159. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

163. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 595, 94, 8 

2/NSz + 382, 306, 7 

164. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 574, 82, 37 

170. bek. 8 ENF NSz - 134, 543, 14 

bek. eredeti szöveg NSz + 501, 165, 32 

A. preb. után 3 ENF NSz - 121, 546, 33 

22 EFDD NSz - 200, 476, 22 

23 EFDD NSz - 217, 435, 37 

24 EFDD AN - 197, 471, 22 

25 EFDD NSz - 180, 485, 30 

B. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

F. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2 +  

O. preb. 4T ENF NSz - 156, 506, 32 

S. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 419, 229, 33 

U. preb. bek. eredeti szöveg vs +  

X. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

AA. preb. 14 GUE/NGL  -  

AC. preb. 15 GUE/NGL NSz + 375, 310, 16 

AD. preb. 16 GUE/NGL rész.   

1/NSz - 173, 488, 22 

2/NSz ↓  

1 S&D, ALDE  +  

26 EFDD NSz - 148, 496, 52 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 508, 108, 85 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: mód.: 9., 10. 

EFDD: mód.: 5., 16. (2. rész), 22., 23., 24., 25., 26., 27. bek.,17., 29. (2. rész), 38., 90., 97., 

109., 113., 114., 116. (2. rész), 117., 118., 120., 139., 143. (2. és 3. rész), 149., 164. 

bek. 

ENF: 3., 4., 7., 8., mód., 56., 113. (2. rész), 127. (2, rész), 151., 152., 163. bek., S. preb. 

ECR: 11., 4., 116., 117., 118., 170. bek. 

GUE/NGL: mód.: 15., 16., 18. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 11., 3., 130., 142. bek., S., U. preb. 

ENF: 17. bek. 

ECR: 37., 97. bek. 
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

33. bek. 

1. rész A szöveg egésze, az alábbi szövegrész kivételével: „úgy véli, hogy egy ilyen helyzet 

... „a négy nagy” működési területén;” és „mindazonáltal megkérdőjelezi ... 

bevezetését javasolják az ügyfeleknek;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
115. bek. 

1. rész „kéri a Bizottságot, hogy ... előmozdításának és mi nem;” 

2. rész „hangsúlyozza, hogy a szabadalmi ... adókedvezményekkel kapcsolatos 

problémákat;” 

 
135. bek. 

1. rész A szöveg egésze, az alábbi szövegrész kivételével: „felhívja a Tanácsot, hogy ... 

2015 júliusában megszavazott álláspontot; “ 

2. rész a fenti szövegrész 

 
138. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy a nemzetközi ... széles körű és egyszerűsített hozzáférést;” 

2. rész „megismétli azt az álláspontját, hogy e nyilvántartásoknak nyilvánosnak kell 

lenniük;” 

 
158. bek. 

1. rész A szöveg egésze, az alábbi szövegrész kivételével: „a tényleges tulajdonos 

személyének nyilvános közzététele terén” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
159. bek. 

1. rész A szöveg egésze, az alábbi szövegrész kivételével: „problematikusnak és” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
163. bek. 

1. rész „felhívja a Bizottságot, hogy ... intézményeknek való tanácsadástól való eltiltást,” 

2. rész „illetve a szélsőséges és ismétlődő esetben, a működési engedély visszavonását;” 

 
B. preb. 

1. rész A szöveg egésze, az alábbi szövegrész kivételével: „amelyek közül néhányban 

megszorításokat vezettek be;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
X. preb. 

1. rész A szöveg egésze, az alábbi szövegrész kivételével: „bármiféle jogi keret nélkül olyan 

informális vagy” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
EFDD: 

mód.: 16. 

1. rész A szöveg egésze, az alábbi szövegrész kivételével: „mivel emiatt egyszer már meg 

kellett hosszabbítani a bizottság hivatali idejét, és a hiányosságok miatt a megbízatás 

újbóli meghosszabbítására lesz szükség;” 

2. rész a fenti szövegrész 
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29. bek. 

1. rész „megállapítja, hogy az érvényes ... kizárása révén csökkentsék;” 

2. rész „hangsúlyozza, hogy a transzferárképzés ... teszi az ilyen árképzést;” 

 
116. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy annak érdekében, ... helyének meghatározását;” 

2. rész „felhívja a Bizottságot, hogy alaposan vegye fontolóra az  ... új saját forrásaként 

használják-e fel;” 

 
ENF: 

113. bek. 

1. rész „kéri a Bizottságot, hogy hozzon ... kedvezményről és adójóváírásról,” 

2. rész „tagállamonként értékelve ... számszerű költségvetési hatását;” 

 
127. bek. 

1. rész „felhívja a Bizottságot, hogy ... szakértői meghallgatásokon is előterjeszthetők;” 

2. rész „felhívja a Bizottságot, hogy ... tanácsadó testület aktív tagjai lehessenek;” 

 
F. preb. 

1. rész „mivel a Szerződésben foglaltak szerint ... az egyhangúság követelménye 

vonatkozik;” 

2. rész „mivel ennek következtében ... céljából a Szerződés módosítására lenne szükség;” 

 
ECR: 

5. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy az ilyenfajta ... tagállamokban jelentkező csökkenését;” 

2. rész „rámutat arra, hogy a további ... meg a tagállamok adókulcsaikat;” 

 
12. bek. 

1. rész „tudomásul veszi, hogy az EU-ban ... adórendszer működik” 

2. rész „és emiatt a tagállamok adórendszerei összehangolatlanok;” 

3. rész „hangsúlyozza, hogy össze kell hangolni ezeket a fogalommeghatározásokat;” 

 
38. bek. 

1. rész „üdvözli a Bizottság elmúlt 20 év során előterjesztett különféle kezdeményezéseit és 

jogalkotási javaslatait”,  

2. rész „a tagállamok társaságiadó-rendszerei közötti szorosabb koordináció felé való 

elmozdulás” 

3. rész „a belső piac megerősítése, ... való jogának megőrzése érdekében;” 

4. rész: „sajnálja mindazonáltal, hogy ... koordinált adórendszerben elérnének;” 

 
55. bek. 

1. rész „óva int mindazonáltal ... eltérő értelmezésekhez vezethetnek;” 

2. rész „hangsúlyozza ezenfelül, hogy ... megfelelő nyomon követése és végrehajtása;” 

 
90. bek. 

1. rész A szöveg egésze, az alábbi szövegrész kivételével: „és a káros adózási gyakorlatok 

felszámolása érdekében, illetve tartózkodjanak a további eltérések létrehozásától,” 

2. rész a fenti szövegrész 
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137. bek. 

1. rész „kéri a Bizottságot, hogy ... hasonló kötelezettségek vonatkozzanak;” 

2. rész „hangsúlyozza, hogy az átláthatóság ... alapos megreformálására is szükség van;” 

 
PPE, EFDD: 

143. bek. 

1. rész „felhívja a Bizottságot, hogy ... az üzleti szempontból érzékeny információk 

közzétételét;” 

2. rész „független európai szervezet létrehozását javasolja, amely összegyűjtené ezeket az 

információkat, vizsgálatokat folytatna” 

3. rész „továbbá egy olyan közös európai ... elkülönítése révén finanszíroznák;” 

4. rész: „úgy véli, hogy a védelmet ... bejelentésre egy hónapon belül;” 
 

 

6. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a di(2-etilhexil)-ftalát 

(DEHP) felhasználásának engedélyezése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-1228/2015 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-1228/2015  

(ENVI bizottság) 

2. bek. után 11 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ESz - 176, 335, 182 

12 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

NSz + 532, 153, 3 

4. bev. hiv. után 1 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

2 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

3 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

4 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

J. preb. bek. eredeti szöveg kül. -  

K. preb. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 339, 327, 27 

U. preb. után 5 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

6 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

NSz + 601, 11, 86 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

V. preb. után 7 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

NSz + 590, 9, 94 

8 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

9 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

W. preb. után 10 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

NSz + 590, 75, 30 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 603, 86, 5 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: mód.: 12. 

Verts/ALE: mód.: 6, 7, 10, zárószavazás 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE, ALDE: J., K. preb. 
 

 

7. Az európai polgárok terrorista szervezetek általi radikalizálódásának és 

toborzásának megelőzése 

Jelentés: Rachida Dati (A8-0316/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

I. cím: 5 ENF NSz - 46, 639, 5 

1. bek. előtt 22 GUE/NGL NSz + 549, 59, 89 

1. bek. után 23 GUE/NGL VE - 296, 339, 61 

2. bek. után 24 GUE/NGL  -  

5. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 393, 277, 28 

6. bek. után 47 PPE NSz + 609, 61, 27 

9. bek. 38 PPE NSz - 299, 390, 9 

48 S&D, 

Verts/ALE 

NSz + 337, 309, 50 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

10. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

14. bek. 13 Verts/ALE NSz - 229, 425, 41 

36 PPE NSz + 351, 304, 43 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2 ↓  

16. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 521, 140, 38 

17. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 517, 77, 108 

18. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

19. bek. 25 GUE/NGL NSz - 144, 524, 30 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 295, 367, 35 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

20. bek. után 39 PPE NSz + 354, 268, 70 

23. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

25. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 557, 57, 85 

28. bek. 6 ENF NSz - 83, 601, 14 

26 GUE/NGL  -  

bek. eredeti szöveg kül. +  

29. bek. 27 GUE/NGL  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

30. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

30. bek. után 28 GUE/NGL ESz - 294, 397, 7 

31. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 540, 77, 75 

32. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

3/NSz + 374, 247, 77 

34. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

35. bek. után 29 GUE/NGL  +  

36. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

37. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

37. bek. után 30 GUE/NGL NSz - 223, 416, 62 

38. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 637, 22, 35 

2/NSz + 515, 152, 23 

43. bek. 14 Verts/ALE ESz + 473, 215, 11 

43. bek. után 15= 

31= 

Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 +  

32 GUE/NGL rész.   

1/ESz - 295, 363, 39 

2 ↓  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

44. bek. után 7 ENF NSz - 70, 558, 62 

45. bek. után 33 GUE/NGL ESz - 295, 356, 44 

46. bek. 49 S&D,  

Verts/ALE,  

GUE/NGL 

NSz + 591, 18, 87 

46. bek. után 34 GUE/NGL  -  

47. bek. bek. eredeti szöveg vs +  

48. bek. után 35 GUE/NGL  -  

49. bek. 8+9 ENF NSz - 51, 561, 86 

37 PPE NSz + 418, 254, 20 

49. bek. után 46 PPE NSz + 521, 139, 40 

50 S&D,  

Verts/ALE,  

GUE/NGL 

rész.   

1/NSz - 335, 344, 18 

2/NSz - 329, 348, 17 

50. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 624, 59, 10 

52. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 593, 67, 38 

54. bek. 40 PPE NSz + 361, 301, 33 

56. bek. 16 Verts/ALE  +  

bek. eredeti szöveg kül. ↓  

56. bek. után 10 ENF NSz - 79, 541, 73 

57. bek. 17 Verts/ALE  +  

58. bek. 1 ALDE  +  

bek. eredeti szöveg rész.   
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1 ↓  

2 ↓  

58. bek. után 11 ENF NSz - 86, 583, 24 

59. bek. 18 Verts/ALE  +  

62. bek. 44 PPE  +  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

64. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

65. bek. 43 PPE  +  

66. bek. után 12 ENF NSz - 85, 588, 22 

68. bek. bek. eredeti szöveg div   

1 +  

2/NSz + 470, 146, 76 

69. bek. után 41 PPE NSz + 695, 0, 1 

71. bek. után 42 PPE  +  

72. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 511, 176, 12 

73. bek. 2 ALDE  +  

74. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

C. preb. 3 ENF  -  

C. preb. után 45 PPE  +  

F. preb. után 19 GUE/NGL  -  

G. preb. 20 GUE/NGL  -  

G. preb. után 21 GUE/NGL NSz + 338, 329, 27 

J. preb. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 356, 310, 25 

O. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz - 211, 455, 30 

T. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 595, 88, 12 

V. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

Z. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

AA. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 358, 268, 71 

AB. preb. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 350, 228, 113 

B. preb. után 4 ENF NSz - 68, 566, 62 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 548, 110, 36 
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Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: mód.: 13., 25., 30., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 46., 47., 48., 50., 38. bek., O. preb. 

ENF: mód.: 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 21. 

S&D: mód.: 48., 49., 50. 

EFDD: 4., 8., 50. mód. (1. rész), 17. bek. (2. rész), 25. bek., (2. rész), 31. bek., (2. rész), 32. 

bek., (3. rész), 50. bek., (2. rész), 68. bek., (2. rész), 72. bek., T. preb. (2. rész), AA. 

preb. (2. rész)  

GUE/NGL: mód.: 22., 36., 39., 40., 16. bek. (2. rész) 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: J., V., AA., AB. preb., 5. bek., 28. bek. 

Verts/ALE: 47. bek. 

GUE/NGL: 38., 56. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

O. preb. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
S&D: 

37. bek. 

1. rész „kiemeli a nők szerepének fontosságát a radikalizálódás megelőzésében;” 

2. rész „családon belüli” 

 
mód.: 32. 

1. rész a szöveg egésze az alábbi szövegrész kivételével: „amilyen például Szaúd-Arábia, 

Egyiptom vagy Marokkó;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
EFDD: 

mód.: 50. 

1. rész „határozott meggyőződése, ... céljaira használjanak fel;” 

2. rész „rendkívül aggódik az ... az EU elveivel és értékeivel;” 

 
T. preb. 

1. rész „mivel a szélsőségesség, ... „külföldi harcosok” integrációjára,” 

2. rész „társadalmi befogadására, ... irányuló stratégiát is kidolgoznak;” 

 
AA. preb. 

1. rész a szöveg egésze az alábbi szövegrész kivételével: „az Európai Bíróság szerint ... 

céljaiba és elveibe ütköző cselekményeket” követett el;” „másrészről” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
17. bek. 

1. rész „támogatja olyan programok ... az internettel kapcsolatos nevelést;” 

2. rész „támogatja képzési programok ... és hálózatba szervezése érdekében;” 

 
25. bek. 

1. rész a szöveg egésze az alábbi szövegrész kivételével: „hangsúlyozza az alapvető értékek 

... és előmozdítsák az uniós értékeket és elveket,” 

2. rész a fenti szövegrész 
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31. bek. 

1. rész a szöveg egésze, az alábbi szövegrész kivételével: „rámutat annak fontosságára, 

hogy ... belüli előmozdítása érdekében;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
50. bek. 

1. rész a szöveg egésze az alábbi szövegrész kivételével: „felkészüljenek az Unióba való 

visszatérésükre;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 

68. bek.  

1. rész a szöveg egésze az alábbi szövegrész kivételével: „uniós szintű” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
ALDE: 

19. bek. 

1. rész a szöveg egésze az alábbi szövegrész kivételével: „internetes indexelés révén” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
Verts/ALE: 

23. bek. 

1. rész a szöveg egésze az alábbi szövegrész kivételével: „felhívja az 

alelnököt/főképviselőt, ... kapcsolatos gyűlöletbeszéd terjedését;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
38. bek. 

1. rész a szöveg egésze az alábbi szövegrész kivételével: „2015 végéig történő” 

2. rész a fenti szövegrész 

 

74. bek.  

1. rész „határozottan elutasítana ... közötti kapcsolat megtörése;” 

2. rész „felszólítja a Tanácsot ... vádolt személyek feketelistáját;” 

 

GUE/NGL: 

Z. preb. 

1. rész „mivel a terrorista radikalizálódás okai nincsenek kellően feltárva;” 

2. rész „mivel az integráció hiánya nem tekinthető a terrorista radikalizálódás fő okának;” 

 
10. bek. 

1. rész a szöveg egésze az alábbi szövegrész kivételével: „és felvétele” és „nemcsak az 

elítéltek ... ellensúlyozásához való hozzájárulás céljából is;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
16. bek. 

1. rész a szöveg egésze az alábbi szövegrész kivételével: „úgy véli, hogy az internetes 

ágazatnak ... ezáltal megnehezítve a radikalizálódás online terjesztését;” 

2. rész a fenti szövegrész 
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18. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy az ellenüzenet ... vonzerejének megtöréséhez;” 

2. rész „felszólítja az Uniót, hogy ... kibontakozását és finanszírozását;” 

 
29. bek. 

1. rész „emlékeztet arra, hogy ... gyűlölet-bűncselekmények felszámolására;” 

2. rész „a radikalizálódás megelőzését célzó stratégia részeként “ 

 
30. bek. 

1. rész a szöveg egésze az alábbi szövegrész kivételével: „speciális képzést” és „hogy 

felismerjék az ... erősítik a radikalizálódás jelenségét” 

2. rész a fenti szövegrész 

 

34. bek. 

1. rész a szöveg egésze az alábbi szövegrész kivételével: „európai” és „a terrorista radikális 

eszmék vonzásába került” 

2. rész a fenti szövegrész 

 

36. bek. 

1. rész a szöveg egésze az alábbi szövegrész kivételével: „legalább bizonyos fokig” 

2. rész a fenti szövegrész 

 

58. bek. 

1. rész a szöveg egésze az alábbi szövegrész kivételével: „különösen a terrorizmus 

kiindulási országait megcélozva” és „amelyeket a terroristák saját javukra 

fordíthatnak” 

2. rész a fenti szövegrész 

 

62. bek. 

1. rész a szöveg egésze az alábbi szövegrész kivételével: „a radikalizálódás kockázatának 

kitett” és  „hangsúlyozza, hogy a ... irányuló erőfeszítéseikben;” 

2. rész „a radikalizálódás kockázatának kitett”  

3. rész „hangsúlyozza, hogy a ... irányuló erőfeszítéseikben;” 

 

64. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy a ... folytatott fegyverkedeskedelmet; 

2. rész „nemzetközi biztonságot veszélyeztető országok irányába” 

  

  

EFDD, GUE/NGL: 

32. bek. 

1. rész a szöveg egésze az alábbi szövegrész kivételével: „felhívja a tagállamok figyelmét ... 

személyek képzésének fontosságára;” 

2. rész „felhívja a tagállamok figyelmét ... személyek képzésének fontosságára;” az alábbi 

szövegrész kivételével: „biztosítva azt is, hogy a vallási vezetők az európai értékeket 

vallják,” 

3. rész „biztosítva azt is, hogy a vallási vezetők az európai értékeket vallják,” 
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PPE, GUE/NGL: 

9. bek. 

 

1. rész a szöveg egésze az alábbi szövegrész kivételével: „azt ajánlja azonban, hogy ... 

alapján lehessen megvalósítani;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
S&D, ALDE: 

14. bek. 

1. rész a szöveg egésze kivéve: „valamely közigazgatási hatóság vagy” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
 

 

8. Az Európai Unió munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal 

kapcsolatos 2014–2020-as stratégiája 

Jelentés: Ole Christensen (A8-0312/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1. bek. bek. eredeti szöveg div   

1 +  

2 +  

2. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

4. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

21. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

22. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2 +  

23. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

25. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

26. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 554, 114, 12 

2/NSz + 465, 192, 4 

3 +  

28. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

29. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

32. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

34. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 650, 9, 25 

2/NSz + 539, 116, 11 

3/NSz + 467, 190, 18 

45. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

50. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

G. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

U. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 536, 95, 28 

 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR:                     26. bek. (1. és 2. rész), 34. bek.  

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE: U. preb. 

ECR: 23. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE: 

4. bek. 

1. rész „sajnálatosnak tartja ... kidolgozásának késedelmét;” 

2. rész „úgy véli, hogy az ... intézkedésekre van szükség;” 

 
32. bek. 

1. rész a szöveg egésze kivéve: „dolgozzanak ki és hajtsanak végre egy rendszeres nyomon 

követésére, kezelésére és támogatására irányuló” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
45. bek. 

1. rész a szöveg egésze kivéve: „a digitalizáció” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
50. bek. 

1. rész a szöveg egésze kivéve: „javítsa a munkakörnyezetet” 

2. rész a fenti szövegrész 

 



P8_PV-PROV(2015)11-25(VOT)_HU.doc 25 PE 572.672 

   

ECR: 

1. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy minden munkavállalónak, ... tagállamtól garantálni kell;” 

2. rész „felkéri a Bizottságot, hogy ... belüli tranzakciókat;” 

 
2. bek. 

1. rész a szöveg egésze az alábbi szövegrész kivételével: „sajnálattal állapítja meg azonban, 

hogy az Európai Bizottság nem tűzött ki konkrét célokat a kereten belül;” és 

„jogalkotási és/vagy nem jogalkotási intézkedést, valamint végrehajtási és 

jogérvényesítési eszközt kell beépíteni a keretbe” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
21. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy a ... a hatályos szabályozási keretet,” 

2. rész „és úgy véli, hogy meg kell erősíteni a szociális partnerek szerepét;” 

 
22. bek. 

1. rész a szöveg egésze az alábbi szövegrész kivételével: „szükség esetén kötelezőbb 

érvényű foglalkozási expozíciós határértékeket írva elő,” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
25. bek. 

1. rész „megismétli a Bizottsághoz ...  nyilvántartására, és azt hajtsa végre;” 

2. rész „és sürgeti a tagállamokat, hogy ... azbesztnek kitett munkavállalók számára;” 

 
28. bek. 

1. rész a szöveg egésze az alábbi szövegrész kivételével: „felhívja a Bizottságot, hogy 

haladéktalanul ... vonatkozó szabályokat;” és „az elővigyázatosság és a helyettesítés 

elvének alkalmazásához;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
29. bek. 

1. rész „üdvözli az Európai Bizottságnak ... elkötelezettségét” 

2. rész „e tekintetben úgy véli, hogy ... munkavállalók egészsége és biztonsága 

tekintetében;” 

 
G. preb. 

1. rész „mivel a munkavégzéshez kapcsolódóan ... számú elhalálozásra kerül sor;” 

2. rész „mivel a krónikus egészségügyi ... munkavállalók korai azonosítása;” 

 
ALDE, ECR: 

26. bek. 

1. rész „felhívja a Bizottságot, hogy ... és betarthatóvá válik a szabályozási keret;” kivéve: 

„átfogó jogi eszközre” 

2. rész „átfogó jogi eszközre” 

3. rész „hangsúlyozza a bevált ... kockázati tényezőkkel kapcsolatosan;” 

 
34. bek. 

1. rész a szöveg egésze kivéve: „és ezért kéri a Bizottságot, hogy a ... keretmegállapodáson 

alapszik;” 

2. rész „és ezért kéri a Bizottságot, hogy a ... keretmegállapodáson alapszik;” kivéve: „egy 

jogi aktusra” 

3. rész „egy jogi aktusra” 

 


