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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 gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó automatizált adatcsere 

Lettországgal * 

Jelentés: Claude Moraes (A8-0370/2015) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 590, 35, 74 

 

 

2. A büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a 

saját tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítése ***I 

Jelentés: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

a szöveg egésze – 1. 

sz. tömb 

52 bizottság  +  

2. sz. tömb 1-51 bizottság  ↓  

szavazás: a Bizottság javaslata  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 577, 48, 86 

 

 

3. Egyéni védőeszközök ***I 

Jelentés: Vicky Ford (A8-0148/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

a szöveg egésze – 1. 

sz. tömb 

158 bizottság  +  

2. sz. tömb 1-157 bizottság  ↓  

szavazás: a Bizottság javaslata  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 606, 53, 50 
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4. Gázüzemű berendezések ***I 

Jelentés: Catherine Stihler (A8-0147/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

a szöveg egésze – 1. 

sz. tömb 

203 bizottság  +  

2. sz. tömb 1-202 bizottság  ↓  

szavazás: a Bizottság javaslata  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 629, 63, 16 

 

 

5. Kötélpálya-létesítmények ***I 

Jelentés: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

a szöveg egésze – 1. 

sz. tömb 

148 bizottság  +  

2. sz. tömb 1-147 bizottság  ↓  

szavazás: a Bizottság javaslata  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 639, 69, 2 

 

6. Kifogás az általános tarifális preferenciák rendszeréről szóló felhatalmazáson 

alapuló rendelet tekintetében 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0044/2016 (minősített többség szükséges a határozatra 
irányuló javaslat elfogadásához) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0044/2016 (GUE/NGL) 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

NSz - 125, 530, 53 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: zárószavazás 
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7. Kifogás a feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekre és bébiételekre vonatkozó 

különös összetételi és tájékoztatási követelményekről szóló felhatalmazáson 

alapuló rendelet tekintetében 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0067/2016 (minősített többség szükséges a határozatra 
irányuló javaslat elfogadásához) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-0067/2016  

(ENVI bizottság) 

4. cikk után 2 Verts/ALE NSz + 352, 276, 73 

3. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz - 212, 456, 31 

4. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

8. bek. 3 S&D  +  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2 ↓  

C. preb. 1 Verts/ALE NSz + 355, 308, 44 

E. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

F. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

G. preb. bek. eredeti szöveg kül. -  

J. preb. bek. eredeti szöveg kül. -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 393, 305, 12 
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Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: mód.: 1, 2; zárószavazás 
 

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: bek.: 3, 4 

S&D: bek.: 3, 4; preb.: G, J 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 

8. bek. 

1. rész „felszólítja a Bizottságot, hogy halassza el e felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

elfogadását, amíg a kisgyermekek táplálásáról szóló saját jelentését közzéteszik, 

valamint az EFSA közzéteszi az optimális csecsemő- és kisgyermek-táplálási 

ajánlások tekintetében a cukorra és a korán bevezetett feldolgozott élelmiszerekre 

vonatkozó bizonyítékokkal kapcsolatos felülvizsgálatát,” 

2. rész „különös tekintettel a szoptatás veszélyeztetésére és a gyermekkori elhízás 

mértékének fokozódására;” 

 
E. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „azt ajánlja, hogy a csecsemőket életük első hat hónapjában 

kizárólag anyatejjel táplálják, és” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
F. preb. 

1. rész „mivel minden tagállam támogatta az Egészségügyi Világközgyűlés (WHA) által 

1981-ben elfogadott, az anyatejpótlók forgalmazására vonatkozó nemzetközi 

kódexet (a nemzetközi kódex) és az azt követő 16 vonatkozó WHA-határozatot,”  

2. rész „amelyek célja annak biztosítása, hogy a szülők és a gondozók objektív és 

ténylegesen független tájékoztatást kapjanak, hogy a szoptatás előtti akadályokat 

felszámolják, valamint hogy az anyatejpótlókat szükség esetén biztonságosan 

használják;” 
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8. A kolumbiai békefolyamat 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, 

B8-0055/2016, B8-0061/2016, B8-0062/2016  

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0041/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, 

EFDD) 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B8-0041/2016  PPE  ↓  

B8-0042/2016  ECR  ↓  

B8-0053/2016  ALDE  ↓  

B8-0054/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0055/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0061/2016  S&D  ↓  

B8-0062/2016  EFDD  ↓  

 

Egyéb: 

Igor Šoltes (Verts/ALE képviselőcsoport) szintén aláírta az RC-B8-0041/2016 sz. közös állásfoglalási 

indítványt.  

 
 


