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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 gépjárműipar kibocsátásainak mérésével foglalkozó vizsgálóbizottság felállítása, 

hatásköre, számbeli összetétele és megbízatásának időtartama 

Határozatra irányuló javaslat B8-1424/2015 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

B8-1424/2015 sz. határozatra irányuló javaslat (Elnökök Értekezlete) 

szavazás: határozat (a szöveg 

egésze) 

NSz + 354, 229, 35 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: zárószavazás 
 

 

2. Ibrahim Halawát halálra ítélhetik 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-
1406/2015, B8-1407/2015, B8-1408/2015 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-1402/2015  

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

5. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 566, 11, 46 

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B8-1402/2015  EFDD  ↓  

B8-1403/2015  ECR  ↓  

B8-1404/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1405/2015  ALDE  ↓  

B8-1406/2015  PPE  ↓  

B8-1407/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1408/2015  S&D  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: zárószavazás 
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Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 5. bek. 
 

Egyéb: 

Barbara Spinelli (GUE/NGL képviselőcsoport) szintén aláírta az RC-B8-1402/2015 sz. közös 

állásfoglalási indítványt. 
 

 

3. A maldív-szigeteki helyzet 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-
1417/2015, B8-1419/2015, B8-1421/2015 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-1409/2015  

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

1. bek. 2 GUE/NGL  -  

11. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 548, 21, 56 

L. preb. után 1 GUE/NGL  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 563, 31, 32 

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B8-1409/2015  EFDD  ↓  

B8-1410/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1411/2015  ALDE  ↓  

B8-1414/2015  ECR  ↓  

B8-1417/2015  PPE  ↓  

B8-1419/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1421/2015  S&D  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 11. bek. 

PPE: zárószavazás 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 11. bek. 
 

Egyéb: 

Barbara Spinelli és Younous Omarjee (GUE/NGL képviselőcsoport) szintén aláírta az RC-B8-

1409/2015 sz. közös állásfoglalási indítványt. 
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4. Malajzia 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-1412/2015,  B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, 

B8-1418/2015, B8-1420/2015, B8-1422/2015  

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-1412/2015 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

8. bek. 3 GUE/NGL  -  

12. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 540, 41, 35 

12. bek. után 2 GUE/NGL  -  

14. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 515, 55, 51 

16. bek. 1 Verts/ALE  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B8-1412/2015  EFDD  ↓  

B8-1413/2015  ECR  ↓  

B8-1415/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1416/2015  ALDE  ↓  

B8-1418/2015  PPE  ↓  

B8-1420/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1422/2015  S&D  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: bek.: 12, 14. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: bek.: 12, 14. 
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5. Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Vietnami Szocialista 

Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodás a 

Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele 

céljából *** 

Ajánlás: Sandra Kalniete (A8-0340/2015) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 533, 51, 46 

 

 

 

6. Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnami Szocialista 

Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodás 

(egyetértés) *** 

Ajánlás: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 523, 56, 48 

 

 

 

7. Átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodás egyrészről az EU és 

tagállamai, másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság között (állásfoglalás) 

Jelentés: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

14. bek. 1 Verts/ALE  -  

4 PPE, S&D  +  

16. bek. 2 Verts/ALE  -  

26. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

30. bek. 3 Verts/ALE  +  

33. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

45. bek. 5 PPE, S&D  +  

I. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 475, 64, 95 

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 33. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

I. preb. 

1. rész „mivel a „doi moi” (megújulás) politikájának hatása és a piacgazdaság irányába tett 

lépések is a szegénységi rés növekedéséhez vezettek;” 

2. rész „mivel erősödtek a tiltakozások a kormány által lefoglalt földek és ingatlanok miatt; 

mivel azonban a világszintű recesszió hátrányosan érintette a vietnami kivitelt, és 

2014-ben a GDP növekedésének üteme az ázsiai gazdasági válság óta az egyik 

legalacsonyabb volt; mivel Vietnamban évente több mint egymillió fővel növekszik 

a munkaerő, ami nagy kihívást jelent;” 

 
26. bek. 

1. rész „aggodalmának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy az emberkereskedelem áldozatai 

vonatkozásában Vietnam az egyik legnagyobb forrásország, és amiatt, hogy sok 

gyermek – különösen a szexuális erőszakkal kapcsolatos jogszabályok által nem 

védett fiú – válik gyermekprostitúció, emberkereskedelem vagy rossz bánásmód 

áldozatává; sürgeti Vietnamot, hogy alakítson ki erős és hatékony gyermekvédelmi 

törvényeket, amelyek nemtől függetlenül valamennyi gyermekre kiterjednek; 

felhívja a Bizottságot, hogy támogassa Vietnamot a migrációs politikák terén 

meglévő kapacitásainak fejlesztésében és az emberkereskedelem és szervezett 

bűnözés elleni küzdelemben, többek közt munkaügyi és migrációs politikái 

összefüggésében is;” 

2. rész „szintén aggodalmának ad hangot azokkal a jelentésekkel kapcsolatban, amelyek az 

emberkereskedelem vietnami áldozatainak, többek közt kiskorúaknak az uniós 

tagállamokban történő kizsákmányolásáról számolnak be;” 

3. rész „sürgeti a Bizottságot, hogy sürgősen gondoskodjon az emberkereskedelem 

felszámolását célzó uniós stratégiában szereplő kulcsfontosságú védelmi 

rendelkezések maradéktalan végrehajtásáról; ösztönzi Vietnam kormányát és a 

Bizottságot, hogy a partnerségi és együttműködési megállapodás keretében fontolják 

meg egy, az emberkereskedelem problémájával foglalkozó albizottság vagy 

szakértői munkacsoport felállítását;” 
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8. Az európai gazdasági és monetáris unió kiteljesítése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-1347/2015 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-1347/2015  

(ECON bizottság) 

1. bek. 17T GUE/NGL  -  

5 EFDD NSz - 168, 445, 19 

1. bek. után 1 Verts/ALE  -  

2. bek. 18T GUE/NGL  -  

6 EFDD NSz - 128, 485, 12 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

2. bek. után 19 GUE/NGL  -  

20 GUE/NGL  -  

21 GUE/NGL  -  

22 GUE/NGL NSz - 122, 496, 12 

23 GUE/NGL NSz - 117, 493, 15 

24 GUE/NGL  -  

25 GUE/NGL  -  

26 GUE/NGL NSz - 101, 513, 8 

27 GUE/NGL NSz - 74, 521, 31 

28 GUE/NGL NSz - 64, 518, 40 

29 GUE/NGL  -  

30 GUE/NGL NSz - 181, 437, 6 

31 GUE/NGL NSz - 112, 484, 16 

32 GUE/NGL NSz - 97, 520, 7 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

33 GUE/NGL NSz - 115, 482, 26 

34 GUE/NGL NSz - 127, 470, 28 

35 GUE/NGL NSz - 129, 453, 42 

3. bek. 36 GUE/NGL NSz - 113, 492, 12 

3. bek. után 2 Verts/ALE  -  

7 EFDD NSz - 136, 477, 13 

4. bek. 37 GUE/NGL  -  

5. bek. 38T GUE/NGL  -  

5. bek. után 39 GUE/NGL  -  

40 GUE/NGL  -  

41 GUE/NGL  -  

42 GUE/NGL  -  

6. bek. 43T GUE/NGL  -  

6. bek. után 44 GUE/NGL  -  

45 GUE/NGL  -  

46 GUE/NGL  -  

7. bek. 47 GUE/NGL  -  

8. bek. 48 GUE/NGL  -  

A. preb. 3 EFDD NSz - 166, 447, 18 

14 GUE/NGL  -  

A. preb. után 8 GUE/NGL  -  

9 GUE/NGL  -  

10 GUE/NGL  -  

11 GUE/NGL  -  

12 GUE/NGL  -  

13 GUE/NGL  -  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

B. preb. 15T GUE/NGL  -  

B. preb. után 16 GUE/NGL  -  

C. preb. után 4 EFDD NSz - 160, 456, 15 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: mód.: 3, 4, 5, 6, 7 

GUE/NGL: mód.: 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 

2. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a hatos és a kettes csomag rendelkezéseinek 

végrehajtásához, hangsúlyozva egyúttal, hogy“ 

2. rész a fenti szövegrész 
 

 

9. 2014. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az 

Európai Unió ezzel kapcsolatos politikája 

Jelentés: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

5. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

6. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

7. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 445, 153, 31 

22. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 468, 115, 48 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

27. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

33. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

37. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

46. bek. 3 PPE  +  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2 ↓  

54. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 493, 38, 98 

2/NSz + 515, 100, 15 

3 +  

54. bek. után 7 GUE/NGL  -  

55. bek. után 4 GUE/NGL  -  

56. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 546, 29, 57 

2/NSz + 498, 94, 32 

57. bek. után 8 GUE/NGL  -  

63. bek. után 9 GUE/NGL  -  

65. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2 +  

67. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

67. bek. után 10 GUE/NGL  -  

69. bek. után 11 GUE/NGL  -  

70. bek. 12 GUE/NGL  -  

bek. eredeti szöveg NSz + 455, 109, 62 

71. bek. 13 GUE/NGL  -  

73. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 505, 120, 7 

2/NSz + 313, 281, 13 

74. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

Cím, 74. bek. után bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 324, 246, 59 

77. bek. után 6 GUE/NGL ESz + 258, 251, 116 

84. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 525, 53, 37 

85. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 522, 47, 42 

87. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 540, 56, 34 

2/NSz + 540, 41, 32 

91. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2 +  

92. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 513, 63, 53 

2/NSz + 482, 97, 46 

3/NSz + 393, 154, 69 

93 bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

98. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 563, 17, 49 

2/NSz + 498, 45, 63 

103. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

104. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 497, 101, 26 

105. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 403, 189, 27 

106. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 483, 113, 20 

108. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

111. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 497, 54, 76 

2/NSz + 398, 149, 63 

3/NSz + 407, 145, 61 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

114. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 346, 190, 80 

2/NSz + 291, 232, 81 

3/NSz + 379, 175, 62 

4/NSz + 307, 235, 77 

119. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

120. bek. után 5 GUE/NGL  -  

U. preb. 1 PPE  +  

AB. preb. 2 PPE  +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 421, 86, 116 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: bek.: 56, 70, 73, 85, 92, 98, 111, 114 

ECR: bek.: 73, 84, 54 (1. és 2. rész), 56 (2. rész), 87, 92 (2. rész), 98 (2. rész), 104 (2. 

rész), 105 (2. rész), 106 (2. rész), 111 (2. rész) 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE: bek.: 114 

ECR: bek.: 5, 74, 93, 103 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE: 

6. bek. 

1. rész „határozottan elutasítja területek elcsatolását, megszállását és gyarmatosítását,“ 

2. rész „és hangsúlyozza a népek elidegeníthetetlen önrendelkezési jogát;“ 

 
ECR: 

7. bek. 

1. rész A magyar változatot nem érinti. 

2. rész ez a kifejezés 

 
22. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „ezért határozottan hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak 

kivétel nélkül nagyobb részt kell vállalniuk a cselekvési terv és az uniós stratégiai 

keret végrehajtásából, és saját tervként kell használniuk azt az emberi jogok és a 

demokrácia kétoldalú és multilaterális kapcsolatokban való előmozdítása során;” 

2. rész a fenti szövegrész 
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27. bek. 

1. rész „üdvözli az Unió emberi jogokkal foglalkozó különleges képviselője 

megbízatásának 2017 februárjáig történő meghosszabbítását,“ 

2. rész „és megismétli azon kérését, hogy ez a megbízatás legyen állandó; ezért a 

megbízatás a tekintetben történő felülvizsgálatára szólít fel, hogy az EU emberi 

jogokkal foglalkozó különleges képviselőjének biztosítsanak saját kezdeményezési 

jogkört, megfelelő személyzetet és pénzügyi forrásokat, és hogy legyen joga 

nyilvánosan állást foglalni, jelentést tehessen harmadik országokba tett látogatásai 

eredményeiről, és közzétehesse az EU emberi jogi kérdésekkel kapcsolatos 

álláspontját, az EU emberi jogi különleges képviselője szerepének megerősítése 

érdekében láthatóságának és hatékonyságának javítása révén;” 

 
33. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „úgy véli, hogy az emberi jogi kapcsolattartók munkáját 

ugyanígy támogatniuk kell a tagállamok diplomáciai személyzetének is;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
37. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „többek között az LMBTI-személyekkel kapcsolatos és“ 

2. rész a fenti szövegrész 

 
54. bek. 

1. rész „megismétli, hogy támogatja emberi jogi záradékok bevezetését az EU és harmadik 

országok közötti minden nemzetközi megállapodásba, figyelembe véve többek 

között az európai szociális párbeszédet és a foglalkoztatásra vonatkozó ILO-

normákat;” a következő kifejezés kivételével: „az európai szociális párbeszédet és“ 

2. rész a következő kifejezés: „az európai szociális párbeszédet és“ 

3. rész „felhívja a Bizottságot, hogy ténylegesen és rendszeresen ellenőrizze és értékelje az 

emberi jogi záradékok végrehajtását, és tegyen rendszeresen jelentést a 

Parlamentnek arról, hogy a partnerországok betartják-e az emberi jogokat; üdvözli, 

hogy a Tanács rendszeresebben alkalmaz korlátozó intézkedéseket olyan harmadik 

országokkal szemben, amelyek szándékosan megsértik az emberi jogokat; e 

tekintetben ajánlja, hogy amennyiben valamely olyan harmadik ország, amellyel 

megállapodást kötött, súlyosan megsérti az emberi jogokat, az Unió tegyen konkrét 

lépéseket az emberi jogi záradékokban előírt megfelelő intézkedések 

végrehajtására;” 
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56. bek. 

1. rész „úgy ítéli meg, hogy a kereskedelem és az emberi jogok kölcsönösen erősíthetik 

egymást, és az üzleti világ fontos szerepet játszik az emberi jogok és a demokrácia 

előmozdításában; úgy véli, hogy az emberi jogok előmozdításának a kormány és a 

magánszektor közötti együttműködésen kell alapulnia; ezzel összefüggésben 

megerősíti, hogy az európai vállalatoknak megfelelő intézkedéseket kell tenniük 

annak biztosítása érdekében, hogy harmadik országokban folytatott tevékenységük 

tiszteletben tartsa az emberi jogi normákat; emellett ismételten megerősíti annak 

fontosságát, hogy az EU előmozdítsa a vállalati társadalmi felelősségvállalást, 

valamint hogy az európai vállalkozások vezető szerepet játsszanak az üzleti 

magatartásra és az emberi jogokra vonatkozó nemzetközi normák előmozdításában; 

felszólítja továbbá az EU-t, hogy vállaljon tevékeny szerepet az emberi jogok 

kérdésével és ezzel összefüggésben a transznacionális vállalatokkal és más üzleti 

vállalkozásokkal foglalkozó ENSZ-munkacsoport 12. ülésén, és támogassa a 

politikáiknak az OECD multinacionális vállalkozásokról szóló iránymutatásaival 

való összehangolására irányuló erőfeszítéseket;” 

2. rész „javasolja, hogy az Unió és tagállamai vegyenek részt az üzleti vállalkozások emberi 

jogi felelősségére vonatkozó, jogilag kötelező erejű, az ENSZ rendszerébe 

illeszkedő nemzetközi eszközről folytatott vitában;” 

 
67. bek. 

1. rész „elismeréssel nyugtázza az EKSZ és a Bizottság által készített, és a Tanács által 

támogatott, a terrorizmus elleni küzdelem vonatkozásában útmutatással szolgáló 

dokumentum megjelenését, amit az a cél vezérel, hogy a terrorizmus elleni 

küzdelemben a harmadik országoknak segítséget nyújtó projektek tervezése és 

végrehajtása során biztosítva legyen az emberi jogok tiszteletben tartása; felhívja az 

EKSZ-t és a Bizottságot, hogy biztosítsák a dokumentum tényleges végrehajtását, 

kezdve annak széleskörű terjesztésével;” 

2. rész „támogatja az ISIS/Dáis által elkövetett emberi jogi jogsértések megakadályozására 

irányuló nemzetközi erőfeszítéseket;” 

 
87. bek. 

1. rész „felhívja az EU-t, hogy valamennyi diplomáciai és együttműködési eszköz 

felhasználásával továbbra is biztosítsa, hogy a halálbüntetést alkalmazó országok 

eltöröljék azt;” 

2. rész „emellett ismét felhívja az EU-t, hogy továbbra is kövesse nyomon a kivégzések 

körülményeit a halálbüntetést alkalmazó országokban;” 
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98. bek. 

1. rész „emlékeztet arra, hogy a 2014. évi Szaharov-díjat Dr. Denis Mukwege kapta meg a 

szexuális erőszak áldozataiért tett áldozatos munkájáért és a nők jogainak 

folyamatos előmozdításáért, ami felhívta a figyelmet a nők, lányok és gyermekek 

elleni, háborús fegyverként alkalmazott erőszakra és nemi szerveik megcsonkítására; 

határozottan elítéli a nőkkel, lányokkal és gyermekekkel szemben elkövetett erőszak 

és bántalmazás valamennyi formáját, különös tekintettel a nők ellen elkövetett nemi 

erőszak háborús fegyverként történő alkalmazására, a női nemi szervek 

megcsonkítására, a gyermek-, korai és kényszerházasságra, a szexuális 

rabszolgaságra, a párkapcsolaton belüli nemi erőszakra és az ártalmas hagyományos 

gyakorlatok egyéb formáira; hangsúlyozza, hogy a konfliktusok során erőszak 

áldozatává vált nők, lányok és gyermekek számára biztosítani kell az egészségügyi 

és pszichológiai ellátáshoz való hozzáférést, összhangban a nemzetközi joggal; ezzel 

összefüggésben nyugtázza az alelnök/főképviselő humanitárius segítségnyújtási 

politikáról szóló levelét, különös tekintettel annak a szexuális erőszak megelőzésére, 

valamint a konfliktushelyzetekben bekövetkező nemi erőszak esetén a nők 

támogatására és egészségügyi és pszichológiai ellátáshoz való hozzáférésére 

vonatkozó szakaszaira;” 

2. rész „felhívja az Európa Tanács tagállamait a nők elleni és a családon belüli erőszak 

megelőzéséről és felszámolásáról szóló isztambuli egyezmény aláírására és 

megerősítésére;” 

 
104. bek.  

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „nemekkel kapcsolatos kérdések“ 

2. rész a fenti szövegrész 

 
106. bek.  

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

programok kidolgozásának, valamint a sztereotípiák terjedése oktatási anyagok 

segítségével történő megelőzésének támogatását;“ 

2. rész a fenti szövegrész 

 
108. bek. 

1. rész „ösztönzi az EU-t, hogy a KBVP-műveleteken és az ENSZ béketeremtési 

eszköztárán belül továbbra is érvényesítse a nők és lányok támogatását, és folytassa 

az ENSZ Biztonsági Tanácsa nőkről, békéről és a biztonságról szóló 1325(2000) és 

1820(2008) határozatainak végrehajtására és megerősítésére irányuló erőfeszítéseit; 

ezzel összefüggésben felhívja az EU-t és tagállamait, hogy nemzetközi szinten 

támogassa a nők konfliktusmegelőzésbe és -megoldásba, békefenntartó 

műveletekbe, humanitárius segítségnyújtásba, konfliktus utáni újjáépítésbe, valamint 

tartós és stabil politikai megoldásokhoz vezető demokratikus átalakulási 

folyamatokba való bevonása többletértékének elismerését; továbbá hangsúlyozza, 

hogy a nők számára biztosítani kell az emberi jogok teljes skáláját“ 

2. rész „és hozzá kell járulni szerepvállalásuk erősítéséhez, többek között a 2015 utáni 

időszakra vonatkozó menetrend keretében, valamint a Pekingi Cselekvési Platform 

és az isztambuli egyezmény támogatása révén; üdvözli, hogy az EU támogatja a 

nemi kérdésekben elfogadott ENSZ-határozatokat, különös tekintettel a 

véleménynyilvánítás szabadsága által a nők társadalmi szerepvállalásának 

növelésében betöltött szerepről szóló határozatra; pozitívumként értékeli az ENSZ 

nők helyzetével foglalkozó bizottsága 59. ülésszakának következtetéseit;“ 
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119. bek. 

1. rész „üdvözli, hogy az EU tevőlegesen együttműködik az ENSZ számos, a gazdasági, 

szociális és kulturális jogokkal foglalkozó különleges előadójával“ 

2. rész „így a biztonságos ivóvízhez és a megfelelő higiénés körülményekhez való 

hozzáférés emberi jogával, az oktatáshoz való joggal, az élelemhez való joggal, a 

mélyszegénységgel és emberi jogokkal, valamint a megfelelő lakhatás kérdésével 

foglalkozó különleges előadókkal; pozitívumként értékeli, hogy a demokrácia és az 

emberi jogok európai eszközének a 2014–2017 közötti időszakra vonatkozó, 

többéves indikatív programjában megerősítették a gazdasági, szociális és kulturális 

jogok előmozdítását, mely program többek közt hozzá kíván járulni a 

szakszervezetek megerősítéséhez, a bérekkel kapcsolatos kérdések fokozott 

tudatosításához, a földterületek védelméhez, a gazdasági helyzet megerősítésén 

keresztül történő társadalmi beilleszkedés előmozdításához, valamint a gazdasági 

megkülönböztetés és a munkahelyi erőszak csökkenéséhez;” 

 
PPE: 

46. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „hogy a Juncker vezette Bizottság úgy döntött,“ 

2. rész a fenti szövegrész 

 
65. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „identitáson vagy“ 

2. rész a fenti szövegrész 

 
73. bek. 

1. rész „felkéri az EU-t, hogy vegyen részt aktívan a „klímamenekült” fogalmáról és ezen 

belül ennek lehetséges jogi meghatározásáról folyó vitában;“ 

2. rész „amely fogalmat a nemzetközi jogban vagy a jogilag kötelező erejű nemzetközi 

megállapodásokban még nem ismerték el“ 

 
Cím, 74. bek. után 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és kulturális“ 

2. rész a fenti szövegrész 

 
91. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „nemi identitásra,“ 

2. rész a fenti szövegrész 

 
S&D: 

74. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „sürgeti az EU-t, hogy tiltsák be az emberi beavatkozás 

nélküli támadások végrehajtására képes, teljesen önálló módon működő fegyverek 

fejlesztését, gyártását és használatát;” 

2. rész a fenti szövegrész 
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ECR, PPE: 

92. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy az EU-nak folytatnia kell a leszbikus, meleg, biszexuális, 

transznemű és interszexuális személyek (LGBTI-személyek) jogainak fokozott 

mértékű tiszteletben tartására irányuló erőfeszítéseit, összhangban a témára 

vonatkozó uniós iránymutatásokkal; ajánlja az iránymutatások végrehajtását, többek 

között a harmadik országokban dolgozó uniós alkalmazottak képzése révén; 

sajnálatosnak tartja, hogy 75 országban a homoszexualitás még mindig büntetendő, 

és ebből nyolc országban halálbüntetéssel sújtják, és úgy véli, hogy az emberek ellen 

szexuális orientációjuk alapján folytatott erőszakos gyakorlatok és az ellenük 

elkövetett erőszakos cselekmények nem maradhatnak büntetlenül; támogatja az 

ENSZ emberi jogi főbiztosának folyamatos munkáját, amelynek célja a 

megkülönböztetést alkalmazó jogszabályok elleni küzdelem, valamint támogatja azt 

a munkát, amelyet az ENSZ egyéb szervei végeznek;” 

2. rész „aggodalmát fejezi ki az LMBTI-személyek emberi jogainak védelméért síkra szálló 

aktivisták alapvető szabadságjogainak korlátozása miatt, és felhívja az EU-t, hogy 

fokozza támogatásukat; úgy véli, hogy az LMBTI-személyek alapvető jogai 

nagyobb valószínűséggel érvényesülnek, ha ők is hozzáférhetnek 

jogintézményekhez,“ 

3. rész „lehetőség szerint bejegyzett élettársi kapcsolat vagy házastársi viszony révén;“ 

 
105. bek. 

1. rész „sajnálja, hogy a nemek közötti egyenlőség nem valósul meg a politikai életben; 

emlékeztet arra, hogy a nők és a férfiak egyenlők, és ugyanazokat a politikai jogokat 

és polgári szabadságjogokat kell élvezniük, továbbá sajnálja, hogy a nők 

alulreprezentáltak a gazdasági, társadalmi és politikai döntéshozatalban; 

hangsúlyozza, hogy hatékony védelmi mechanizmusra van szükség az emberi 

jogokat védő nők esetében;” 

2. rész „kvótarendszer bevezetését javasolja annak eszközeként, hogy elő lehessen 

mozdítani a nők politikai testületekben és a demokratikus folyamatban való 

részvételét, különösen jelöltként való indulását;” 

 
111. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „illetve a szexuális és reproduktív jogok védelme“, „és 

alapvető jogok“ és „illetve a biztonságos abortuszhoz“ 

2. rész „illetve a szexuális és reproduktív jogok védelme“, „és alapvető jogok“  

3. rész „illetve a biztonságos abortuszhoz“ 

 
ECR, Verts/ALE: 

114. bek. 

1. rész „elítéli a béranyaság gyakorlatát, amely aláássa a nők emberi méltóságát, mivel 

testüket és annak reproduktív funkcióit árucikként használja; „úgy véli, hogy be kell 

tiltani és“ az alábbi kifejezések kivételével: „az emberi jogi eszközökben sürgősen 

kezelni kell a terhességi béranyaságot, amely reproduktív kizsákmányolást és az 

emberi test pénzügyi vagy egyéb haszonszerzésre való használatát foglalja 

magában“ „úgy véli, hogy be kell tiltani és“  

2. rész „a béranyaság gyakorlatát, amely aláássa a nők emberi méltóságát, mivel testüket és 

annak reproduktív funkcióit árucikként használja; „úgy véli, hogy be kell tiltani és“ 

3. rész „és az emberi test pénzügyi vagy egyéb haszonszerzésre való használatát foglalja 

magában, különösen a fejlődő országban élő, kiszolgáltatott nők esetén;“ 

4. rész: „be kell tiltani és az emberi jogi eszközökben sürgősen kezelni kell “ 
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10. A daytoni békemegállapodás 20. évfordulója 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-1350/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-
1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015, B8-1401/2015 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Képviselőcsoport által benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány 

B8-1350/2015  ENF  -  

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-1362/2015  

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

3. bek. 3 ECR ESz + 310, 265, 29 

szóbeli módosítás 

bek. eredeti szöveg  ↓  

4. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

5. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 503, 74, 25 

6. bek. 4 ECR  +  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2/NSz ↓  

6. bek. után 1 ENF  -  

2 ENF  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 525, 42, 39 

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B8-1362/2015  ECR  ↓  

B8-1363/2015  ALDE  ↓  

B8-1364/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1396/2015  PPE  ↓  

B8-1397/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1398/2015  EFDD  ↓  

B8-1401/2015  S&D  ↓  
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Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: zárószavazás 

ENF: bek.: 5, 6 (2. rész), zárószavazás 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 4. bek. 
 

Egyéb: 

Cristian Dan Preda a következő szóbeli módosítást javasolta a 3. módosításhoz: 

„3. üdvözli a menekültek és a belső menekültek visszatérésével, valamint az újjáépítéssel és a tulajdon 

visszaszolgáltatásával kapcsolatban a daytoni megállapodás VII. mellékletének rendelkezéseivel 

összhangban elért eredményeket; megismétli, hogy szükség van e melléklet és a kapcsolódó stratégia 

teljes körű végrehajtására a lakóhelyüket országukon belül elhagyni kényszerülő személyek, a 

menekültek és a háború által érintett más személyek fenntartható visszatérésének, valamint helyzetük 

igazságos, átfogó és tartós rendezésének biztosítása érdekében; ezzel összefüggésben hangsúlyozza a 

horvátok, bosnyákok és mások Boszniai Szerb Köztársaságba történő fenntartható visszatérésének 

szükségességét; hangsúlyozza, hogy javítani kell a lakóhelyükre visszatérők társadalmi-gazdasági 

beilleszkedését; szorgalmazza, hogy fokozni kell az erőfeszítések valamennyi szinten történő 

összehangolását és több figyelmet kell fordítani a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő 

legkiszolgáltatottabb emberekre, többek között a romákra és az erőszak női áldozataira; sajnálattal 

állapítja meg, hogy a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága szerint még mindig mintegy 7 000 embert 

tartanak számon eltűntként, akiknek sorsa továbbra is ismeretlen;” 
 

 

11. Fegyverkivitel: a 2008/944/KKBP közös álláspont végrehajtása 

Jelentés: Bodil Valero (A8-0338/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

5. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

7. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

8. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

9. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

11. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3/ESz + 277, 259, 41 

4 +  

14. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

18. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

19. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

20. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 294, 268, 18 

23. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

24. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ESz + 309, 245, 22 

2 +  

26. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 292, 276, 12 

28. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

29. bek. bek. eredeti szöveg NSz - 239, 310, 29 

31. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

32. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2 +  

33. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

34. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

35. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

40. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 -  

2 -  

3/ESz + 361, 203, 10 

4 -  

5/ESz + 309, 254, 6 

41. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3/ESz + 369, 202, 1 

42. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

43. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 465, 95, 11 

2/NSz + 436, 82, 42 

3/NSz + 463, 56, 37 

4/NSz + 480, 59, 16 

44. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

46. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2 +  

3 +  

49. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

51. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

54. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

57. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

58. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 294, 237, 15 

59. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 288, 249, 3 

D. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 292, 218, 24 

G. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

H. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 249, 164, 128 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: bek.: 29, 43 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: preb.: G.; bek..: 20, 26, 28, 29, 35, 40, 58, 59 

GUE/NGL: bek.: 7, 8 

ECR: bek.: 9, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 31, 33, 34, 35, 44, 57, 58, 59 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

D. preb. 

1. rész „mivel a fegyverek ellenőrizetlen elterjedése súlyos veszélyt jelent a békére és a 

biztonságra, az emberi jogokra és a fenntartható fejlődésre nézve;“ 

2. rész „mivel percenként fegyveres erőszak következtében meghal valaki, és 15 új fegyver 

készül valahol a világon;” 

 
24. bek. 

1. rész „aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy néhány tagállamban a jogi eljárások vállalatok 

általi (vélt vagy valós) kilátásba helyezése hatással lehet a kiviteli engedélyek iránti 

kérelmek elbírálására;” 

2. rész „emlékezteti a tagállamokat arra, hogy a nyolc kritérium szigorú és pontos 

alkalmazása biztosítja az engedélyek visszautasításához szükséges alapokat;” 

 
EFDD: 

8. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „jogos önvédelem esetében támogatja a védelmi fegyverek 

szállítását;” „és Ukrajna“ 

2. rész „jogos önvédelem esetében támogatja a védelmi fegyverek szállítását;” 

3. rész „és Ukrajna“ 

 
ECR: 

G. preb. 

1. rész „mivel az uniós tagállamok 2013-ban összesen 36,7 milliárd euró értékben 

exportáltak fegyvert, amiből 26,7 milliárd euró összegű kivitel harmadik országokba 

irányult;” 

2. rész „mivel ehhez képest a szomszédsági eszköz 2014 és 2020 közötti időszakra szóló 

teljes költségvetése 15,4 milliárd euró;” 

3. rész „mivel az uniós tagállamok a harmadik országokba irányuló teljes fegyverkivitel 

30%-át képviselték;“ 

4. rész: "%; és nehezen állapítható meg, hogy ez a kereskedelmi forgalom az EU közvetlen 

biztonsági érdekeit szolgálja;” 
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H. preb. 

1. rész „mivel a 2008/944/KKBP közös álláspont egy jogilag kötelező erejű keretet hoz 

létre, és nyolc olyan kritériumot határoz meg, amelyeket a tagállamoknak a 

hagyományos fegyverek kivitelével kapcsolatos engedélyezési döntések során 

alkalmazniuk kell;” 

2. rész „mivel e közös álláspontot kellően figyelembe kell venni különösen az európai 

védelmi piac és az európai védelmi technológiai és ipari bázis megteremtése 

kapcsán;” 

 
5. bek. 

1. rész „a 16. éves jelentés szerint 2013-ban 36 711 milliárd euró értékű kivitelükből 10 735 

euró értékben a tagállamokba, 25 976 milliárd euró értékben pedig harmadik 

országokba irányult;“ 

2. rész „megismétli, hogy a közös álláspont 10. cikke értelmében a gazdasági, kereskedelmi 

és ipari érdekek tagállamok általi figyelembevétele nem befolyásolhatja a 

fegyverkivitelt szabályozó nyolc kritérium alkalmazását;” 

 
7. bek. 

1. rész „emlékeztet arra, hogy a védelmi iparnak a tagállamok védelme és biztonsága 

végrehajtásának eszközeként kell szolgálnia biztosítva az ellátás biztonságát az 

Unióban,“ 

2. rész „miközben hozzájárul a közös kül- és biztonságpolitika, valamint a közös biztonság- 

és védelempolitika megerősítésének végrehajtásához, mivel ez fontos szerepet 

játszik a globális stabilitás és biztonság garantálásában;“ 

3. rész „elismeri, hogy a fegyverkivitel elengedhetetlen az európai védelmi ipari és 

technológiai bázis megerősítéséhez és továbbfejlesztéséhez, és amely fontos az 

innovációs és technológiai fejlesztések széles skálájához;” 

 
11. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy a fegyverkivitel ellenőrzése az EU kül- és 

biztonságpolitikájának szerves részét képezi és az EUMSZ 21. cikkében foglalt 

elvek irányadóak rá, azaz a demokrácia és a jogállamiság előmozdítása, a béke 

megőrzése, a konfliktusok megelőzése és a nemzetközi biztonság fokozása;” 

2. rész „emlékeztet arra, hogy kulcsfontosságú a fegyverkivitel és az EU mint az emberi 

jogok globális szószólójának hitelessége közötti összhang biztosítása;” 

3. rész „mélyen meg van győződve arról, hogy a közös álláspontban foglalt nyolc kritérium 

hatékonyabb végrehajtása jelentős mértékben hozzájárulna mind a KKBP, mind a 

KBVP fejlődéséhez;” 

4. rész: „arra hív fel, hogy a kül- és biztonságpolitikára vonatkozó új uniós globális stratégia 

megfelelőképpen vegye figyelembe a fegyverkivitellel kapcsolatos kérdéseket, 

tekintettel a megváltozott biztonsági környezetre és a kapcsolódó kockázatokra, 

valamint az európai biztonsági érdekekre leselkedő veszélyekre;” 

 
14. bek. 

1. rész „üdvözli a részes felek által 2015. augusztus 24–27. között Cancúnban megrendezett 

első konferencia sikerét, ám megjegyzi, hogy az éves jelentések szerkezete 

tekintetében nem sikerült egyezségre jutni;” 

2. rész „úgy véli, hogy a szerződés csak akkor lehet igazán sikeres, ha sikerül előmozdítani 

annak egyetemes alkalmazását, és ha kötelező érvényű vagy büntető 

mechanizmusokat vezetnek be a szabályok alkalmazásának elmulasztása esetén;” 
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32. bek. 

1. rész „emlékeztet arra, hogy a lőfegyverek tiltott gyártásáról és kereskedelméről szóló 

ENSZ-jegyzőkönyv 10. cikkének végrehajtásáról szóló 258/2012/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet a polgári felhasználásra szánt lőfegyverek átadásának 

hatékony ellenőrzését célozza; elismeri a polgári célokra használt vadász- és 

sportfegyverek kivitelének e rendelet szerinti jogszerűségét;” 

2. rész „üdvözli a lőfegyverekről (ezen belül is a fegyverek hatástalanításáról, a 

közigazgatási szankciókról és a jelzőfegyverekről) szóló uniós jogszabályok 

felülvizsgálatát és a szomszédos országokkal való, a fegyvercsempészettel 

kapcsolatos rendőrségi együttműködés megerősítésére irányuló szándékot; ennek 

megfelelően kéri a Bizottságot az EUROPOL kapacitásainak megerősítésére;” 

 
40. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy a fegyverkivitelről szóló éves jelentések fontos eszközt jelentenek a 

fegyverkereskedelem átláthatóságának előmozdításában;” 

2. rész „sajnálatosnak tartja azonban, hogy csak 21 tagállam nyújtott be teljes körű 

információt a tizenhatodik éves jelentéshez;” 

3. rész „megjegyzi, hogy a teljes körű információszolgáltatás kiterjed mind a kibocsátott 

fegyverkiviteli engedélyek, mind a tényleges kivitel pénzügyi értékére vonatkozó 

adatokra, rendeltetési hely és az uniós katonai lista kategóriái szerinti bontásban;” 

4. rész: „megállapítja, hogy Görögország egyáltalán nem szolgáltatott adatot, és hogy 

Németország és az Egyesült Királyság nem nyújtott be adatokat a tényleges 

fegyverkivitelről, valamint hogy Franciaország nem részletezett, hanem összesített 

adatokat szolgáltatott a fegyverkivitelre vonatkozóan; rámutat arra, hogy 

Görögország kivételével ezek az országok a legnagyobb exportőrök, amelyek 

felelősséggel tartoznak az uniós fegyverkivitel globális hatásaiért;” 

5. rész: „felszólítja a többi tagállamot, hogy tegyenek eleget az éves jelentéstétellel 

kapcsolatos kötelezettségüknek és visszamenőleg szolgáltassanak adatokat a 

tizenhatodik éves jelentéshez, valamint időben szolgáltassanak adatokat a következő 

éves jelentésekhez;” 

 
41. bek. 

1. rész „megállapítja, hogy a jelentés egységes tájékoztatást foglal magában a kiadott 

kiviteli engedélyekre vonatkozóan, viszont nem tartalmaz átfogó információt a 

tényleges fegyverkivitelről;” 

2. rész „sürgeti a Tanácsot és az alelnököt/főképviselőt, hogy vizsgálják meg, milyen 

módon lehet javítani a jelentéstételi kötelezettség betartását, valamint növelni a 

kiviteli ellenőrzési keretrendszer átláthatóságát és nyilvános ellenőrzését, azaz 

miként biztosítható, hogy a tagállamok minden fegyverkivitelről jelentést tegyenek; 

felszólítja“ 

3. rész „kéri e hiányosság pótlását, és ennek megfelelően egy olyan éves jelentés 

kidolgozását, amely típus és célország szerinti bontásban tartalmazza a tényleges 

fegyverkiviteli adatokat;” 
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42. bek. 

1. rész „kéri egy egységes jelentéstételi és benyújtási eljárás – többek között határidő – 

bevezetését a tényleges kivitelre vonatkozó információk és az összes tagállamban 

egységesen alkalmazandó és követendő, engedélyekkel kapcsolatos adatok 

tekintetében;” 

2. rész „felhívja a tagállamokat, hogy nyújtsanak be átfogó jelentést a megtagadott 

engedélyekről, beleértve a fogadó állammal és az adott hatósággal kapcsolatos, 

engedélyspecifikus információkat, az átadandó áruk megnevezését és mennyiségét a 

katonai lista alkategóriáinak figyelembevételével, valamint feltüntetve a megtagadás 

pontos okát;” 

3. rész „azt javasolja, hogy változtassák meg az éves jelentés formátumát, a jelentést tegyék 

nyilvánossá, interaktívvá és kereshető online adatbázissá;” 

 
43. bek. 

1. rész „fokozottabb konzultációt kér a tagállamok között a törékeny helyzetű és instabil – 

elsősorban a szomszédos területeken agresszívan fellépő – régiókba vagy 

országokba történő kereskedelem tekintetében;” 

2. rész „a fegyverkivitel és a kettős felhasználású technológiák értékesítése terén az 

Oroszországgal szembeni uniós szankciórendszer végrehajtásának mélyreható és 

rendszeres ellenőrzését szorgalmazza;” 

3. rész „felhívja a tagállamokat, hogy hozzák létre a fegyverkivitellel kapcsolatos 

jogszabályok megsértése miatt elítélt személyek (jogi és magánszemélyek) és az 

azonosított eltérítési esetek listáját, valamint azon személyek jegyzékét, akikről – bár 

nem lehetett bíróságon elítélni őket – megállapítást nyert, hogy visszaéléseket 

követtek el a fegyverkereskedelem terén, vagy a nemzetközi biztonságot 

veszélyeztető cselekményekben vettek részt;” 

4. rész: „felhívja a tagállamokat, hogy szolgáltassanak részletes információkat a megadott 

engedélyek visszavonására és felfüggesztésére vonatkozó eljárásokról az embargó 

alá helyezett országok tekintetében;” 

 
49. bek. 

1. rész „kéri a parlamenti felügyeletnek a parlamentekhez benyújtandó éves jelentések 

révén történő fokozását nemzeti és európai szinten is;” 

2. rész „kéri az európai fegyverkivitel és az európai védelmi ipari politika megvitatását a 

közös kül- és biztonságpolitikával és a közös biztonság- és védelmi politikával 

foglalkozó következő parlamentközi konferencián;” 

 
51. bek. 

1. rész „úgy gondolja, hogy a technológiai fejlesztések egyre inkább megnehezítik a tisztán 

katonai és tisztán polgári felhasználás közötti különbségtételt, és hogy ezért – a 

Wassenaari Megállapodás fényében – külön figyelmet kell szentelni a kettős 

felhasználású termékek jegyzékének;” 

2. rész „felhívja az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, a Bizottság alelnökét, 

a tagállamokat és a Bizottságot annak biztosítására, hogy ne legyenek joghézagok a 

Wassenaari Megállapodás szintjén, valamint a katonai lista és a kettős 

felhasználásról szóló rendelet mellékletei között, és hogy különös figyelmet 

fordítsanak a stratégiai jelentőségű új technológiára, például a távirányítású 

légijármű-rendszerekre, az alkalmazott robotikára és a megfigyelési technológiára;” 

3. rész „például a távirányítású légijármű-rendszerekre, az alkalmazott robotikára és a 

megfigyelési technológiára;“ 
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54. bek. 

1. rész „felszólítja a tagállamokat, hogy bocsássanak rendelkezésre elegendő erőforrást a 

kettős felhasználású termékek kivitelével, kereskedelmével és szállításával 

kapcsolatos ellenőrzések hatékony végrehajtására és javítására;” 

2. rész „üdvözli az EU által finanszírozott, folyamatban lévő kapacitásépítési programokat, 

amelyek a kettős felhasználású termékek kivitelére irányuló, harmadik országokbeli 

ellenőrzési rendszerek támogatását célozzák;” 

3. rész „felszólítja a tagállamokat, hogy az Unión belül is mozgósítsanak képzési 

kapacitásokat;” 

 
PPE, ECR: 

1. bek. 

1. rész „mélységesen aggasztja, hogy elsősorban Ukrajnában, Szíriában, Irakban, Líbiában 

és Jemenben terjednek a fegyveres konfliktusok, és mindazon nemzetközi 

konfliktusok miatt, amelyek az egyre inkább globalizált világban veszélyt jelentenek 

a világ stabilitására és biztonságára nézve, és amelyek miatt az Unió 

szomszédságában csökkent a stabilitás és a biztonság;” 

2. rész „megjegyzi, hogy a konfliktus sújtotta államokba irányuló fegyverkereskedelem 

hozzájárulhatott e konfliktusok kialakulásához;” 

 
46. bek. 

1. rész „emlékeztet arra, hogy a tagállamokra hárul a politikai felelősség azzal 

kapcsolatban, hogy exportálnak-e katonai vagy kettős felhasználású termékeket;” 

2. rész „felszólítja a tagállamokat, hogy minden egyes kiadott engedélyről nyújtsanak 

részletes tájékoztatást, hogy európai szinten ellenőrizni lehessen, hogy egy ország se 

szegje meg a közös álláspont kritériumait gazdasági, politikai vagy személyes 

érdekekből;” 

3. rész „kéri, hogy az EKSZ/COARM vállalja magára azon engedélyek elemzésének 

feladatát, amelyek esetében kétségek merülnek fel a közös álláspontban előírt 

kritériumok teljesülését illetően;” 
 

Egyéb: 

HIBAJEGYZÉK: minden nyelvi változat 
 

 

12. Szabadalmak és növényfajta-oltalmak 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015, B8-1400/2015  

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-1394/2015 (PPE, S&D, ECR, ALDE) 

1. bek. előtt 1 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

NSz - 166, 328, 25 

1. bek. 2 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2. bek. 3 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

3. bek. 4 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

4. bek. 5 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

NSz - 222, 265, 40 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3/NSz + 379, 146, 3 

5. bek. 6 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 413, 86, 28 

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B8-1394/2015  PPE  ↓  

B8-1395/2015  S&D  ↓  

B8-1399/2015  ECR  ↓  

B8-1400/2015  ALDE  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: zárószavazás 

GUE/NGL: 4. bek. (3. rész), mód.: 1, 5 

Verts/ALE: 4. bek. (3. rész), mód.: 1, 5 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL, Verts/ALE: 

4. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a lényegében biológiai eljárásokkal előállított“ 

2. rész „a lényegében biológiai eljárásokkal előállított“ 

3. rész A magyar változatot nem érinti. 
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13. A burundi helyzet 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-

1355/2015, B8-1356/2015, B8-1357/2015  

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-1348/2015  

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

16. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

22. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

24. bek. 1 EFDD NSz - 207, 275, 15 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B8-1348/2015  ECR  ↓  

B8-1352/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1353/2015  PPE  ↓  

B8-1354/2015  S&D  ↓  

B8-1355/2015  ALDE  ↓  

B8-1356/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1357/2015  EFDD  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: mód.: 1. 
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Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 16. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 

22. bek. 

1. rész „felszólítja az AU-t, az ENSZ-t és az Európai Uniót, hogy komolyan vegyék 

figyelembe a regionális dimenziót, és előzzék meg a térség további 

destabilizálódását“ 

2. rész „a helyszínen való jelenlétük fokozása“ 

3. rész „és különösen a régió országai közötti folyamatos politikai párbeszéd fenntartása 

révén,“ 

4. rész: „ezzel összefüggésben határozottan kéri az AU-t, hogy amennyiben Burundiban 

tovább romlana a biztonsági és emberi jogi helyzet, az ENSZ Biztonsági Tanácsával 

együttműködve fontolja meg egy afrikai vezetésű békefenntartó misszió bevetését;“ 

 
ECR: 

24. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy Burundi problémái a termékeny földek feletti ellenőrzéssel, a 

jövedelmi egyenlőtlenségekkel és a hátrányos megkülönböztetéssel összefüggő 

vitákkal kapcsolatosak;” 

2. rész „ezzel összefüggésben kéri olyan felelős szabályozási keret létrehozását, amely azt 

szabályozza, hogy a vállalatok miként tartsák be emberi jogi kötelezettségeiket és a 

szociális és környezetvédelmi normákkal összefüggő kötelezettségeket;” 
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14. A Kongói Demokratikus Köztársaságban található Virunga Nemzeti Park védelme 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-1346/2015 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-1346/2015  

(DEVE bizottság) 

3. bek. 6 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

3. bek. után 1 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

13. bek. 2 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

16. bek. 7 PPE ESz - 178, 254, 15 

20. bek. 3 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

H. preb. után 4 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

5 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

 


