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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. Az EU–Koszovó stabilizációs és társulási megállapodás *** 

Ajánlás: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: egyetértés NSz + 468, 102, 81 

 

 

 

2. A gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó 

vizsgálóbizottság tagjainak kinevezése 

Az Elnökök Értekezletének javaslata 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Jóváhagyás szavazás nélkül 

 

 

3. A Grúziával, Moldovával és Ukrajnával kötött társulási 

megállapodás/mélyreható és átfogó szabad kereskedelmi megállapodás 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016,  

B8-0079/2016, B8-0080/2016  

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0068/2016  

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

1. bek. 6 GUE/NGL  -  

3. bek. 7 GUE/NGL  -  

8. bek után 8 GUE/NGL  -  

9 GUE/NGL  -  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

15. bek. 5 GUE/NGL NSz - 240, 349, 73 

17. bek. 10T GUE/NGL  -  

26. bek. bek. eredeti szöveg  + szóban módosítva 

29. bek. után 11 GUE/NGL ESz - 102, 488, 71 

31. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3/ESz - 300, 349, 14 

38. bek. után 12 GUE/NGL  -  

13 GUE/NGL  -  

14 GUE/NGL NSz - 223, 283, 161 

39. bek. 15T GUE/NGL  -  

43. bek. után 16 GUE/NGL  -  

44. bek. 17 GUE/NGL NSz - 139, 510, 14 

bek. eredeti szöveg NSz + 468, 166, 27 

szóbeli módosítás 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

B. preb. után 1 GUE/NGL  +  

C. preb. 2 GUE/NGL NSz - 126, 505, 35 

C. preb. után 3 GUE/NGL  -  

E. preb. után 4 GUE/NGL  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B8-0068/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0069/2016  PPE  ↓  

B8-0077/2016  ALDE  ↓  

B8-0078/2016  ECR  ↓  

B8-0079/2016  S&D  ↓  

B8-0080/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: mód.: 2, 5, 14, 17 

ALDE: 44. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D, ALDE: 

31. bek. 

1. rész „üdvözli, hogy 2016. január 1-jén hatályba lépett az EU és Ukrajna közötti DCFTA; 

elítéli ugyanakkor, hogy az Oroszországi Föderáció egyoldalúan felfüggesztette a 

szabadkereskedelmi megállapodását Ukrajnával, súlyos kereskedelmi korlátozásokat 

vezetett be az Oroszországba irányuló ukrán exportra, valamint akadályozza a 

harmadik országokba irányuló árutranzitot, megsértve a WTO szabályait és más 

kétoldalú kereskedelmi megállapodásokat;” 

2. rész „sürgeti az Európai Uniót, hogy támogassa Ukrajnát a WTO-ban indított, 

Oroszországgal szemben folytatott jelenlegi és jövőbeli vitákban” 

3. rész „azáltal, hogy harmadik fél státuszt vállal;” 
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Egyéb: 

Michael Gahler a következő szóbeli módosítást javasolta a 26. bek. után: 

„26. üdvözli a hosszú patthelyzet és a kormány megalakítására vonatkozó január 4-i és 13-i sikertelen 

próbálkozások után az új kormány megalakítását, sürgeti a moldovai politikai erőket, hogy további 

késedelem nélkül gyorsítsák fel az összes moldovai polgár javát szolgáló reformfolyamatot, többek 

között annak érdekében, hogy eleget tegyenek a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) 

követelményeinek; arra biztat, hogy kerüljék el a további politikai krízis végzetes geopolitikai 

következményeit és emlékezteti a moldovai politikai pártokat a politikai stabilitás növelésének 

szükségességére annak érdekében, hogy garantálva legyen a reformok fenntartható sikere, valamint 

reményét fejezi ki, hogy az új kormány képes lesz alapvető eredmények elérésére;” 

 

Knut Fleckenstein a következő szóbeli módosítást javasolta a 44. bek. után: 

„44. tudomásul veszi az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodásról/mélyreható és átfogó 

szabadkereskedelmi megállapodásról tartandó holland véleménynyilvánító népszavazást helyzet 

kapcsán; bízik abban, hogy a holland emberek döntésük során figyelembe veszik majd a megállapodás 

érdemeit, elismerve azokat a kézzelfogható hatásokat, amelyeket a megállapodás gyakorol majd az 

EU-ra és különösen Hollandiára;” 

 

Javier Nart (ALDE képviselőcsoport) visszavonja az RC-B8-0068/2016 sz., közös állásfoglalásra 

irányuló indítványra adott aláírását. 
 

 

4. Kölcsönös védelmi klauzula (EUSZ 42. cikk, (7) bekezdés) 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016, 
B8-0058/2016, B8-0059/2016, B8-0060/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0043/2016 (PPE, S&D, ALDE) 

3. bek. 1 GUE/NGL NSz - 110, 527, 25 

6. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

7. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 492, 169, 0 

8. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 480, 162, 23 

11. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 385, 260, 17 

12. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 396, 234, 36 

17. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

18. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 371, 250, 44 

H. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 448, 181, 36 

2/NSz + 380, 243, 41 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

3/NSz + 381, 247, 39 

I. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 406, 212, 51 

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B8-0043/2016  PPE  ↓  

B8-0045/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0051/2016  S&D  ↓  

B8-0057/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0058/2016  ALDE  ↓  

B8-0059/2016  ECR  ↓  

B8-0060/2016  EFDD  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: bek.: 11, 18 

ECR: bek.: 3, 8, 11, 12, 18; zárószavazás 

GUE/NGL: mód.: 1; zárószavazás 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: bek.: 6, 7, 17; preb.: I 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

H. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „aktívabb szerepet kell játszaniuk a biztonsági és 

védelempolitika terén, és elő kell mozdítaniuk a Szerződések biztonság- és 

védelempolitikáról szóló rendelkezéseinek végrehajtását, többek között” és „az 

uniós intézményeknek támogatniuk kell a tagállamokat azon törekvéseikben, hogy 

ezeket a rendelkezéseket teljes mértékben végrehajtsák;” 

2. rész „aktívabb szerepet kell játszaniuk a biztonsági és védelempolitika terén, és elő kell 

mozdítaniuk a Szerződések biztonság- és védelempolitikáról szóló rendelkezéseinek 

végrehajtását, többek között”  

3. rész „az uniós intézményeknek támogatniuk kell a tagállamokat azon törekvéseikben, 

hogy ezeket a rendelkezéseket teljes mértékben végrehajtsák;” 
 

Egyéb: 

Ulrike Lunacek és Klaus Buchner (Verts/ALE képviselőcsoport) szintén aláírták a B8-0045/2016 sz. 

állásfoglalási indítványt. 
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5. Uniós prioritások az EJT 2016. évi üléseire 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, 
B8-0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0050/2016 

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

18. bek. 2 PPE ESz - 307, 320, 28 

29. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 530, 131, 5 

31. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 523, 131, 12 

3/NSz + 527, 96, 37 

32. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 352, 274, 38 

34. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 515, 135, 16 

38. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 548, 21, 98 

2/NSz + 485, 100, 75 

45. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 552, 46, 65 

2/NSz + 476, 119, 58 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

46. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 473, 127, 62 

86. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 614, 30, 22 

89. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 360, 274, 33 

H. preb. 1 Verts/ALE  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 335, 230, 102 

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B8-0050/2016  PPE  ↓  

B8-0052/2016  ALDE  ↓  

B8-0056/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0063/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0064/2016  EFDD  ↓  

B8-0065/2016  ECR  ↓  

B8-0066/2016  S&D  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 86. bek. 

S&D: bek.: 34, 45, 46; zárószavazás 

ECR: 34. bek. 

PPE: 89. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

29. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és az éghajlatváltozásról” 

2. rész a fenti szövegrész 
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31. bek. 

1. rész „emlékeztet arra, hogy minden állam kötelezettsége a saját joghatóságuk alatt élő 

valamennyi személy emberi jogainak tiszteletben tartása és védelme, függetlenül 

azok nemzetiségétől és származásától és tekintet nélkül azok bevándorlói státuszára; 

emlékeztet arra, hogy egy globális migrációs stratégia szorosan kapcsolódik a 

fejlesztési és humanitárius politikákhoz, beleértve humanitárius folyosók 

létrehozását és humanitárius vízumok kibocsátását; ismételten felszólít annak 

biztosítására, hogy a nem uniós államokkal kötött valamennyi migrációs 

együttműködési és visszafogadási megállapodás feleljen meg a nemzetközi jognak; 

emlékeztet arra, hogy a migránsok visszaküldését a migránsok jogainak teljes 

mértékű tiszteletben tartásával kell végrehajtani, szabad és informált döntések 

alapján és csak akkor, ha saját országukban garantált az emberi jogok védelme; 

felszólítja a kormányokat, hogy vessenek véget a migránsok önkényes 

letartóztatásának és önkényes fogva tartásának; aggodalmát fejezi ki a migránsok és 

a menekültek elleni megkülönböztetés, valamint jogaik megsértése miatt;” 

„beleértve humanitárius folyosók létrehozását és humanitárius vízumok 

kibocsátását;” 

2. rész „beleértve humanitárius folyosók létrehozását és humanitárius vízumok 

kibocsátását;” 

3. rész „felszólítja ezzel összefüggésben az ENSZ tagállamait, köztük az uniós 

tagállamokat, hogy tartsák tiszteletben a menedékkereséshez és a 

menekültstátuszhoz való jogot;” 

 
32. bek. 

1. rész „üdvözli az Egyesült Nemzetek éghajlatváltozási keretegyezménye keretében 

létrejött Párizsi megállapodást, mely alkalmazkodást, mérséklést, technológia 

fejlesztést és átadást, valamint kapacitás-építést foglal magában; felhívja az aláíró 

államokat, hogy teljesítsék kötelezettségvállalásaikat;” 

2. rész „sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Egyesült Nemzetek éghajlatváltozási 

keretegyezménye egyáltalán nem hivatkozik az Emberi Jogok Egyetemes 

Nyilatkozatára, és kéri, hogy az Egyesült Nemzetek éghajlatváltozási 

keretegyezményének politikái és fellépései az emberi jogokra épüljenek;” 

 
PPE: 

38. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a szexuális és reproduktív egészségügyi” és „a szexuális és 

reproduktív egészségügyi” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
45. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „vagy a nemi identitás” 

2. rész a fenti szövegrész 
 

Egyéb: 

Davor Ivo Stier (PPE képviselőcsoport) visszavonja az RC-B8-0050/2016 sz., közös állásfoglalásra 

irányuló indítványra adott aláírását. 
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6. A Petíciós Bizottság 2014. évi tevékenységei 

Jelentés: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1. bek. 11 PPE rész.   

1/ESz + 550, 75, 22 

2 -  

5. bek. 4 Verts/ALE ESz - 249, 388, 19 

bek. eredeti szöveg rész.   

1/ESz + 509, 109, 22 

2/ESz - 313, 326, 19 

6. bek. 5 Verts/ALE  -  

bek. eredeti szöveg kül. +  

8. bek. 6 Verts/ALE ESz + 565, 85, 4 

9. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

10. bek. 7 Verts/ALE  +  

12. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 378, 275, 8 

21. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 527, 115, 14 

2/NSz + 529, 112, 8 

23. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 532, 113, 7 

2/NSz - 315, 326, 12 

24. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 579, 56, 16 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2/NSz + 343, 287, 9 

29. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

31. bek. 8 Verts/ALE  +  

34. bek. 9 Verts/ALE ESz - 301, 331, 9 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 273, 353, 8 

35. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

44. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

E. preb. 1 Verts/ALE ESz + 324, 284, 20 

K. preb. után 2 Verts/ALE  -  

O. preb. 10 PPE  -  

Q. preb. 3 Verts/ALE  -  

bek. eredeti szöveg kül/ESz + 428, 173, 30 

X. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

AG. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 481, 67, 44 
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Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: bek.: 12, 23, 24 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE: bek.: 44 

GUE/NGL: bek.: 5, 6; preb.: Q 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

21. bek. 

1. rész „sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Alapjogi Chartát nem minden tagállam fogadta 

el, és hogy a Charta végrehajtása meglehetősen homályosnak és sok polgár számára 

kiábrándítónak bizonyult; sajnálatát fejezi ki továbbá amiatt, hogy az EU mint 

államközösség még nem fogadta el az EJEE-t az EUSZ 6. cikke (2) bekezdésének 

megfelelően, továbbá amiatt, hogy az ennek kapcsán jelenleg folyamatban lévő 

eljárásokról az európai polgárok nem rendelkeznek a kellő tájékozottsággal;” 

2. rész „sajnálatát fejezi ki amiatt is, hogy az Európai Bizottság túlságosan szűken értelmezi 

a Charta 51. cikkét, amely szerint a Charta rendelkezéseinek címzettjei a 

szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása mellett az uniós intézmények, szervek és 

hivatalok, valamint a tagállamok annyiban, amennyiben az Unió jogát hajtják végre; 

emlékeztet arra, hogy az Európai Bizottság, amikor a Petíciós Bizottság felkérte az 

alapvető jogok terén való fellépésre, gyakran az Alapjogi Charta 51. cikkére 

hivatkozva nyilvánította magát cselekvésképtelennek; hangsúlyozza, hogy a 

polgárok elvárásai gyakran túlmutatnak azon, amit a Charta szigorúan jogi 

rendelkezései lehetővé tesznek; kéri az Európai Bizottságot, hogy feleljen meg 

jobban a polgárok elvárásainak, és alakítson ki új megközelítést az 51. cikk 

értelmezésével kapcsolatban;” 

 
ALDE: 

23. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és elutasításra” és „homályos tárgyalások” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
24. bek. 

1. rész „felhívja a figyelmet a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségre (TTIP) 

vonatkozó tárgyalásokkal kapcsolatban a Petíciós Bizottság által a Bizottsághoz 

intézett ajánlásokat érintően kiadott véleményére, amelyben – a számos beérkezett 

petícióban foglaltakkal összhangban” 

2. rész „elutasítja »a befektető és az állam közötti vitarendezés« (ISDS) néven ismert 

vitarendezési mechanizmust és sajnálatát fejezi ki a TTIP-vel kapcsolatos európai 

polgári kezdeményezés elutasítása miatt;” 

 
29. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „káros” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
AG. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „tényleges javaslatokat magában foglaló” 

2. rész a fenti szövegrész 
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GUE/NGL: 

9. bek. 

1. rész „kéri, hogy az átláthatóság érdekében és a különböző európai intézmények közötti 

szoros együttműködés szellemében a Bizottság segítse elő a hozzáférést az EU Pilot 

eljárásokhoz kapcsolódó összes érdemleges információt magában foglaló 

dokumentumokhoz, különös tekintettel a beérkezett petíciókra, ideértve a Bizottság 

által az érintett tagállamnak feltett kérdéseket és az azokra adott válaszokat is,” 

2. rész „legkésőbb az eljárások lezárása után;” 

 
35. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a »One of us« európai polgári kezdeményezésre adandó 

válaszként pedig a Jogi Bizottsággal közösen” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
X. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „mivel az elfogadhatóságról szóló döntés ilyen jogi és 

technikai kritériumokon alapul, és azt nem határozhatják meg politikai döntések;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
Verts/ALE 

34. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „belső előadók kinevezése révén” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
S&D: 

11. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „annak fontosságára, hogy a Parlament főtitkára által 2014-

ben bevezetett igazgatási reformnak eleget kell tenni, ami azt jelenti, hogy” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
5. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „véleménye szerint tovább a Parlamentnek különösen 

biztosítania kell, hogy az elfogadhatatlan vagy nem megalapozott petíciók 

elfogadhatatlannak vagy megalapozatlannak nyilvánításához, illetve lezárásához ne 

teljen el indokolatlanul hosszú idő” és „ebben az összefüggésben” 

2. rész a fenti szövegrész 
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7. Őrizetben lévő uniós, nevezetesen olasz, észt és egyesült királysági 

állampolgárok Indiában 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0081/2016, B8-0084/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016, 

B8-0093/2016, B8-0096/2016, B8-0099/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B8-0081/2016  Verts/ALE  -  

B8-0084/2016  ENF  -  

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0085/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD) 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B8-0085/2016  EFDD  ↓  

B8-0090/2016  PPE  ↓  

B8-0093/2016  ALDE  ↓  

B8-0096/2016  ECR  ↓  

B8-0099/2016  S&D  ↓  

 

Egyéb: 

 
Victor Negrescu (S&D képviselőcsoport) szintén aláírta az RC-B8-0085/2016 sz. közös állásfoglalási 

indítványt. 
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8. Etiópia 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0082/2016,  B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, 

B8-0095/2016, B8-0100/2016, B8-0121/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0082/2016  

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

16. bek. 1 GUE/NGL ESz - 32, 41, 1 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B8-0082/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0086/2016  EFDD  ↓  

B8-0087/2016  ECR  ↓  

B8-0091/2016  PPE  ↓  

B8-0095/2016  ALDE  ↓  

B8-0100/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0121/2016  S&D  ↓  

 

Egyéb: 

Victor Negrescu (S&D képviselőcsoport) szintén aláírta az RC-B8-0082/2016 sz. közös állásfoglalási 

indítványt. 
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9. Észak-Korea 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0083/2016,  B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, 

B8-0094/2016, B8-0097/2016, B8-0098/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0083/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

4. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 65, 2, 10 

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B8-0083/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0088/2016  EFDD  ↓  

B8-0089/2016  ECR  ↓  

B8-0092/2016  PPE  ↓  

B8-0094/2016  ALDE  ↓  

B8-0097/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0098/2016  S&D  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: zárószavazás 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 

4. bek. 

1. rész „meggyőződése, hogy itt az ideje annak, hogy a nemzetközi közösség konkrét 

intézkedéseket tegyen az elkövetők büntetlenségének megszüntetésére; 

követeli, hogy vonják felelősségre, állítsák a Nemzetközi Büntetőbíróság elé 

....... a KNDK-beli emberiesség elleni bűncselekmények elkövetéséért 

leginkább felelős személyeket” 

2. rész „és célzott szankcióknak vessék alá” 
 

Egyéb: 

Victor Negrescu (S&D képviselőcsoport) és Barbara Spinelli (GUE/NGL képviselőcsoport) szintén 

aláírta az RC-B8-0083/2016 sz. közös állásfoglalási indítványt. 

 


