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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. Ausztria és Málta felhatalmazása az 1965. november 15-i Hágai Egyezmény 

aláírására és ratifikálására, illetve az egyezményhez történő csatlakozásra *** 

Ajánlás: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: egyetértés NSz + 566, 14, 65 

 

 

 

2. Megállapodás az EK és San Marino között a megtakarításokból származó 

kamatjövedelem adóztatásáról * 

Jelentés: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 607, 22, 18 

 

 

3. Horvátország csatlakozása az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek 

védelmére vonatkozó egyezményekhez * 

Jelentés: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 599, 26, 26 

 

 

4. A foglalkoztatási szolgálatok európai hálózata, a munkavállalók mobilitási 

szolgáltatásokhoz való hozzáférése és a munkaerőpiacok további integrációja ***I 

Jelentés: Heinz K. Becker (A8-0224/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

a szöveg egésze –  

1. sz. tömb 

177MR bizottság  +  

2. sz. tömb 1-176 bizottság  ↓  

13. cikk után 181= 

183= 

EFDD, ENF NSz - 77, 567, 6 

14. cikk, 1. bek., 

bevezető rész 

178 EFDD NSz - 62, 580, 6 

14. cikk, 1. bek., a) 

pont (17. cikk, 1. bek., 

177. mód a) pont) 

179T EFDD NSz - 56, 581, 9 

177MR bizottság  +  

16. cikk (177. mód. 

19. cikk ) 

180T EFDD NSz - 58, 586, 5 

177MR bizottság  +  

13. preb. után 182 ENF  -  

szavazás: a Bizottság javaslata  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 576, 56, 21 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: mód.: 178, 179, 180, 181 

ENF: mód.: 181, 183 
 

 

5. A Tunéziára vonatkozó sürgősségi autonóm kereskedelmi intézkedések 

bevezetése ***I 

Jelentés: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

A Bizottság 

javaslatának 

elutasítására irányuló 

javaslat 

16 több mint 40 

képviselő 

NSz - 114, 528, 9 

Az illetékes bizottság 

módosításai – 

tömbszavazás 

1-3 bizottság  +  

1. cikk, 1. bek. 13 több mint 40 

képviselő 

ESz - 175, 455, 17 

5= 

12= 

EFDD  

több mint 40 

képviselő 

NSz + 432, 176, 43 

2. cikk, 1. bek. 6 EFDD  -  

4. cikk, 1. bek. 7= 

14= 

EFDD  

több mint 40 

képviselő 

NSz - 188, 434, 29 

5. cikk, 1. bek. 8 EFDD  -  

5. cikk után 17 GUE/NGL  -  

4 bizottság  +  

6. cikk, 1. bek. után 9 EFDD  -  

7. cikk, 2. bek. 10 EFDD NSz - 92, 513, 47 

9. preb. 11= 

15= 

több mint 40 

képviselő  

PPE 

ESz + 424, 191, 34 

szavazás: a Bizottság javaslata NSz + 475, 126, 35 

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz a szavazást elnapolják 

(az eljárási szabályzat 61. cikkének 

(2) bekezdése) 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: mód.: 5, 7, 10, 16 

ENF: mód.:16, a Bizottság javaslata 
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6. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele (EGF/2015/007 

BE/Hainaut-Namur Glass, Belgium) 

Jelentés: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016) (minősített többség és a leadott szavazatok háromötöde 
szükséges) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

NSz + 558, 83, 4 

 

 

 

7. A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. évi éves 

növekedési jelentés 

Jelentés: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1. bek. 6 ALDE NSz - 136, 469, 45 

bek. eredeti szöveg kül. +  

1. bek. után 4 Verts/ALE NSz - 148, 483, 17 

2. bek. 25 GUE/NGL  -  

2. bek. után 5 Verts/ALE NSz - 91, 538, 18 

3. bek. 26 GUE/NGL  -  

5. bek. 27 GUE/NGL  -  

7. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

7. bek. után 12 EFDD NSz - 160, 461, 23 

8. bek. 7 ALDE NSz - 138, 481, 30 

28 GUE/NGL  -  

9. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

10. bek. 13 EFDD NSz - 68, 561, 22 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2 +  

3 +  

4 +  

10. bek. után 14 EFDD  -  

11. bek. 15 EFDD NSz - 121, 496, 32 

12. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

13. bek. után 29 GUE/NGL  -  

15. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

16. bek. 8 ALDE NSz - 167, 460, 26 

16 EFDD NSz - 177, 442, 27 

30 GUE/NGL NSz - 148, 448, 41 

18. bek. 31 GUE/NGL  -  

19. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

20. bek. 32 GUE/NGL  -  

20. bek. után 33 GUE/NGL NSz - 115, 475, 54 

21. bek. 34 GUE/NGL  -  

9 ALDE NSz - 129, 495, 27 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 390, 205, 48 

21. bek. után 3 Verts/ALE NSz - 83, 506, 52 

24. bek. 18 EFDD  -  

10 ALDE NSz - 120, 505, 19 

bek. eredeti szöveg kül. +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

25. bek. 35 GUE/NGL  -  

25. bek. után 19 EFDD NSz - 123, 506, 21 

26. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

26. bek. után 1 Verts/ALE NSz - 122, 509, 18 

2 Verts/ALE NSz - 78, 508, 57 

20 EFDD NSz - 94, 510, 39 

27. bek. 11 ALDE  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

28. bek. 36 GUE/NGL  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 457, 168, 24 

2/NSz + 463, 161, 9 

3/NSz + 462, 171, 7 

28. bek. után 21 EFDD NSz - 175, 464, 7 

30. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

32. bek. 22 EFDD NSz - 159, 473, 16 

bek. eredeti szöveg kül. +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

alcím 33. bek. előtt 37 GUE/NGL NSz - 118, 516, 13 

33. bek. 38 GUE/NGL NSz - 111, 529, 8 

34. bek. 39 GUE/NGL  -  

35. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

36. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

37. bek. 40 GUE/NGL NSz - 161, 470, 18 

38. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

40. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

43. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

45. bek. 41 GUE/NGL  -  

46. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

47. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 508, 98, 47 

48. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

51. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

A. preb. 23 GUE/NGL  -  

H. preb. után 24 GUE/NGL  -  

I. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 395, 203, 50 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: mód.: 30, 33, 37, 38, 40 

EFDD: mód.: 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22 

Verts/ALE: mód.: 1, 2, 3, 4, 5 

ALDE: mód.: 6, 7, 8, 9, 10 

ECR: bek.: 21 (2. rész), 47 (2. rész) 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: bek.: 1, 7, 9, 12, 19, 24, 26, 27, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 46, 47, 48, 51; I. preb. 

Verts/ALE: 1. bek. 
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 

10. bek. 

1. rész „tudatában van a magánszektorban végbemenő tőkeáttétel-csökkenési folyamatnak; 

hangsúlyozza, hogy Európában a beruházási ráta messze alatta marad a válság 

előttinek;” 

2. rész „ezzel összefüggésben rámutat a bankunió és a banki strukturális reformok mielőbbi 

megvalósításának fontosságára” 

3. rész „és a tőkepiaci uniónak köszönhetően a kkv-kba irányuló tőkebefektetések 

fellendítésének fontosságára;” 

4. rész „az Európai Stratégiai Beruházási Alap és a COSME maximális kihasználására szólít 

fel a kkv-k finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása érdekében; úgy véli, hogy 

az egységes piac jobb szabályozási kiszámíthatósága javítaná a befektetői bizalmat;” 

 
15. bek. 

1. rész „kiemeli a nagyobb fokú erőforrás- és energiahatékonyság fontosságát, többek 

között a körforgásos gazdaság fejlesztése révén is;” 

2. rész „rámutat ezért a szolidaritáson, a hatékonyságon és a sokféleségen alapuló valódi 

energiaunió továbbfejlesztésének fontosságára, nem feledkezve meg a belső 

energiaforrásokról, köztük a megújuló energiáról; felszólítja a Bizottságot, hogy 

ezeket az aggodalmakat foglalja bele országspecifikus ajánlásaiba, ahol ezek 

leginkább relevánsak a versenyképesség és a fenntartható növekedés 

szempontjából;” 

 
30. bek. 

1. rész „emlékeztet arra, hogy a bérek meghatározása az önálló kollektív tárgyalások 

feladata,” 

2. rész „és felszólítja az érintett szereplőket olyan felelős és növekedésbarát bérfejlesztések 

biztosítására, melyek tükrözik a termelékenység növekedését; különösen a 

folyófizetésimérleg-hiánnyal rendelkező vagy majdnem egyensúlyban lévő országok 

érintett szereplőit szólítja fel erőfeszítéseik folytatására a termelékenység fokozása 

és a versenyképesség megőrzése terén; egyidejűleg felszólítja a jelentős többlettel 

rendelkező országok érintett szereplőit, hogy a többlet-megtakarításokat a belföldi 

kereslet és beruházás támogatására használják fel;” 

 
ECR: 

21. bek. 

1. rész „ragaszkodik a Stabilitási és Növekedési Paktum végrehajtásához;” 

2. rész „a rendelkezésre álló rugalmassági záradékok a Bizottság 2015. január 13-i 

közleményével (COM(2015)0012) összhangban, többek között a fokozott beruházás 

és a strukturális reformok támogatására, valamint a biztonsági fenyegetések és a 

menekültáradat kezelésére való maradéktalan kihasználása mellett;” 

 
47. bek. 

1. rész „megismétli egy olyan adóügyi keret szükségességét, amely jutalmazza a 

fenntartható politikák kidolgozását és összhangban áll a „szennyező fizet” elvvel, 

megfelelő üzenetet hordozva az erőforrás-hatékonyság terén történő beruházások, a 

termelési folyamatok modernizálása és a könnyebben javítható és tartósabb 

termékek gyártása tekintetében;” 

2. rész „megismétli, hogy fokozatosan meg kell szüntetni a környezeti szempontból káros 

támogatásokat, beleértve a fosszilis üzemanyagokra vonatkozóakat is, és a munkát 

terhelő adók helyett a környezetszennyezés alapján történő adózásra kell átállni;” 
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Verts/ALE: 

27. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „hogy számos tagállam számára mindez növekedésbarát 

költségvetési konszolidáció folytatását jelenti;” másrészről megjegyzi,” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
28. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „üdvözlendő” és „tudatában van annak, hogy egyes 

tagállamok folyófizetésimérleg-többlete kedvező átgyűrűző hatásokkal jár együtt az 

értéklánc egészében, ami különféle módokon kedvezhet más tagállamoknak;” 

2. rész „üdvözlendő” 

3. rész „tudatában van annak, hogy egyes tagállamok folyófizetésimérleg-többlete kedvező 

átgyűrűző hatásokkal jár együtt az értéklánc egészében, ami különféle módokon 

kedvezhet más tagállamoknak;” 
 

Egyéb 

A 17. módosítást visszavonták. 

João Pimenta Lopes (GUE/NGL képviselőcsoport) visszavonta aláírását a 25. módosításról. 

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL képviselőcsoport) szintén aláírta a 35. módosítást. 
 

 

8. A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. évi éves 

növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai 

Jelentés: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2. bek. 1 GUE/NGL  -  

bek. eredeti szöveg kül. +  

3. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 448, 170, 22 

6. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

14. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5/NSz + 522, 103, 18 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

16. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

17. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 303, 272, 64 

19. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 485, 116, 38 

20. bek. 2 GUE/NGL  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 478, 136, 30 

22. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 198, 379, 68 

25. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

27. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

29. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 390, 235, 16 

34. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

39. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

41. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ESz + 432, 210, 1 

2 -  

42. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 464, 174, 4 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2 +  

43. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

52. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

53. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

58. bek. 3 GUE/NGL  -  

59. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

6. bek.2 bek. eredeti szöveg NSz + 357, 245, 42 

63. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 402, 180, 51 

64. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 469, 121, 46 

2/NSz + 443, 169, 11 

3/NSz + 456, 154, 26 

4/NSz + 510, 119, 5 

69. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

70. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 450, 182, 2 

A. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 458, 180, 0 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

I. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 404, 201, 35 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: bek.: 3, 14 (5. rész), 20 (2. rész), 42 (1. rész), 63, 64, 70 

ALDE: bek.: 19, 64 (3. rész) 

S&D: 6. bek.2 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: bek.: 17., 41., 62. 

GUE/NGL: bek.: 2, 34, 39, 52, 63 

ALDE: bek.: 27, 62 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 

16. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a hatékony államháztartási konszolidáció” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
20. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „több tagállam olyan reformokat vezetett be, amelyeknek 

látható pozitív hatásuk volt például a foglalkoztatási ráták növelésében, de” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
42. bek. 

1. rész „üdvözli működésének első évében az ESBA létrehozását és az európai szinten 

legkiválóbb projektek támogatásában betöltött szerepét;” 

2. rész „felhívja az Európai Bizottságot, hogy gondoskodjon arról, hogy az ESBA lehetővé 

tegye a tagállamok és régióik nagyobb társadalmi és gazdasági konvergenciáját az 

EU-n belül, és hogy minden tagállam éljen az ESBA kínálta lehetőséggel, a kohéziós 

politika célkitűzéseivel összhangban; felhívja a Bizottságot, hogy kövesse nyomon 

és ellenőrizze az ESBA keretében végzett beruházásokat; úgy véli, hogy jelentést 

kell közzétenni, amely ellenőrzi és méri a releváns beruházások valós gazdasági és 

társadalmi hatását;” 

 
PPE: 

22. bek. 

1. rész „üdvözli a Bizottság humán tőkébe való befektetésre vonatkozó, a foglalkoztatási 

szintek visszaállítását és a fenntartható növekedést célzó kezdeményezését, 

rendkívüli aggodalmának ad hangot azonban azzal kapcsolatban, hogy az oktatásra 

fordított közkiadások 2010 óta 3.2%-os csökkenést mutatnak, és hogy a legutóbbi 

évben, amelyben rendelkezésre állnak adatok (2013), tizenegy tagállamban 

csökkentek;” 

2. rész „hangsúlyozza, hogy a reformok akkor lesznek hatékonyak, ha az iskolai tantervekre 

és a közszférára összpontosítanak;” 
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GUE/NGL: 

A. preb. 

1. rész „mivel a munkanélküliségi arány 2013. második felétől kezdvea lassan csökken, de 

nem elég jelentősen ahhoz, hogy féken tartsa a munkanélküliséget és a szegénységet, 

a támogató makroökonómiai politikák és a szerkezeti reformok ellenére sem; mivel 

ennek ellenére sok tagállamban még mindig túl magas, jelenleg az aktív polgárok 

9,9 %-át érinti, ez 23 millió európait jelent, akiknek körülbelül a fele tartósan 

munkanélküli, és az euróövezet több mint 10%-ában még mindig jóval a 2008. évi 

adatok fölött van; mivel ez rámutat, hogy feltétlenül figyelembe kell venni bizonyos 

mikrogazdasági körülményeket,” 

2. rész „és folytatni kell a társadalmi szempontból igazságos szerkezeti reformokat, 

amelyeknek társadalmi hatásait hatálybalépésük előtt fel kell mérni;” 

 
6. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „– a demográfiai változásokra adandó válaszként –” és „oly 

módon, hogy a tagállamok oktatási és képzési rendszerei jobban alkalmazkodjanak a 

munkaerő-piaci igényekhez” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
25. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „sem az általános versenyképességet, ugyanakkor biztosítja” 

és „sürgeti a tagállamokat, hogy a fiatalok vállalkozói tevékenységének 

előmozdítása érdekében csökkentsék az adminisztratív terheket;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
43. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „vagy a humántőke biztosításához vagy a fenntartható 

inkluzív növekedés serkentéséhez;” és „a várható társadalmi és gazdasági 

eredmények” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
59. bek. 

1. rész „felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák a munkavállalók egész 

Európára kiterjedő, Unión belüli mobilitását, hogy ezáltal új lehetőségeket 

teremthessenek a munkavállalók és a vállalatok számára;” 

2. rész „felhívja a tagállamokat, hogy alkalmazzák és mozdítsák elő e munkavállalói 

mobilitás elősegítésére rendelkezésre álló európai eszközöket, különösen az európai 

foglalkoztatási hálózatot, az EURES-t; a határokon átnyúló régiók esetében, 

amelyekben valóban magas a munkavállalói mobilitás, ösztönzi a tagállamokat, 

hogy alakítsanak ki az EURES-hálózaton keresztül határokon átnyúló partnerségeket 

a munkavállalók mobilitási terveinek segítése érdekében;” 

 
69. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az európai szemeszter minden szakaszában”, „e 

tekintetben” és „és a 2015. évi éves növekedési jelentésben bevezetett integrált 

megközelítést; rámutat azonban arra, hogy a nemzeti szint több tagállamban 

továbbra is gyenge lábakon áll;” 

2. rész a fenti szövegrész 
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ALDE: 

29. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és mérlegeljék kedvezőbb adóügyi elbánás alkalmazását a 

háztartásban élő gyermekek számától függően” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
41. bek. 

1. rész „hangsúlyozza a szociális védelembe, ezen belül a szociális szolgáltatásokba való 

beruházás magas társadalmi és gazdasági értékét;” 

2. rész „kijelenti, hogy az ilyen szociális beruházásoknak nagyobb rugalmasságot kellene 

élvezniük a makrogazdasági egyensúlyhiány esetén alkalmazandó eljárás során, 

ezért ösztönzi a tagállamokat, hogy a kedvező társadalmi és gazdasági fejlődés 

érdekében ruházzanak be a szociális szolgáltatásokba;” 

 
53. bek. 

1. rész „aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az, hogy valakinek munkája van, ma már 

önmagában nem garancia a szegénység ellen, és nem ez a legjobb eszköz a 

társadalmi befogadás biztosítására, mivel a keresőképes népesség 12,7 %-a 

munkavállalói szegénységtől szenved (2014), ami növekedés a 2009. évi 11 %-hoz 

képest; felhívja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot egy integrált szegénység elleni 

uniós stratégiára, hogy minden csoport, de különösen a leginkább 

kiszolgáltatottabbak esetében kezeljék a szegénység multidimenzionalitását és 

mozdítsa elő az integrált aktív befogadást célozza, amely a megfelelő szociális 

védelemhez való jogra támaszkodik;” 

2. rész „ebben az értelemben ismételten felhívja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a 

tagállamokon belüli minimálbér bevezetésének előmozdítását célzó 

kezdeményezésre, a szubszidiaritás elvének megsértése nélkül;” 

 
I. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „mivel az ilyen gyakorlatok a munkanélküliséggel 

kapcsolatos lélektani megbélyegzésre épülnek és a munkaadók úgy tekinthetnek az 

idősebb pályázókra, mint akik kevésbé kompetensek és kevésbé alkalmazhatóak, 

mint a foglalkoztatott személyek;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
EFDD, GUE/NGL, ALDE 

14. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „megjegyzi, hogy az EU egésze és több tagállama 

változatlanul strukturális problémákkal küzd, amelyeket mihamarabb meg kell 

oldani;” „aggodalmát fejezi ki a kiadások lefaragására irányuló költségvetési 

kiigazítási politikákkal kapcsolatban, és”, „társadalmilag és gazdaságilag 

kiegyensúlyozott strukturális reformok” és „és a felelős költségvetési konszolidációt 

(figyelembe véve az adósság fenntarthatóságát, a gazdasági ciklust és a beruházások 

közötti különbségeket)” 

2. rész „megjegyzi, hogy az EU egésze és több tagállama változatlanul strukturális 

problémákkal küzd, amelyeket mihamarabb meg kell oldani;” 

3. rész „aggodalmát fejezi ki a kiadások lefaragására irányuló költségvetési kiigazítási 

politikákkal kapcsolatban, és” 

4. rész „társadalmilag és gazdaságilag kiegyensúlyozott strukturális reformok” 

5. rész „és a felelős költségvetési konszolidációt (figyelembe véve az adósság 

fenntarthatóságát, a gazdasági ciklust és a beruházások közötti különbségeket)” 
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GUE/NGL, ALDE 

64. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve az a), b) és c) alpontot. 

2. rész a) alpont 

3. rész b) alpont 

4. rész c) alpont 
 

 

9. Az egységes piac irányítása a 2016-os európai szemeszterben 

Jelentés: Catherine Stihler (A8-0017/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

12. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

24. bek. 1 több mint 76 

képviselő 

NSz - 222, 370, 39 

27. bek. 2 több mint 76 

képviselő 

NSz - 229, 353, 48 

35. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

46. bek. 3 több mint 76 

képviselő 

NSz + 498, 94, 45 

bek. eredeti szöveg NSz ↓  

52. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 462, 166, 7 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: bek.: 46; mód.: 3 

Verts/ALE: bek.: 46; mód.: 1, 2, 3 
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

12. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „– köztük a munkáltatói szervezetek és a szakszervezetek –” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
35. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „amelyeket a fennálló jogi és fogyasztóvédelmi normák 

szem előtt tartásával és az egyenlő versenyfeltételek tiszteletben tartásával kell 

kihasználni” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
52. bek. 

1. rész „véleménye szerint az egységes piacon belül meg kell erősíteni, jobban össze kell 

kapcsolni és megfelelő személyzettel kell ellátni a piacfelügyeleti hatóságokat, hogy 

megfeleljenek napjaink – különösen a globális versenyből fakadó – kihívásainak; 

sürgeti a nemzeti piacfelügyeleti hatóságokat, hogy szorosabban működjenek együtt, 

és cseréljenek információt és bevált gyakorlatokat annak érdekében, hogy 

hatékonyan kezeljék az egységes piaci tisztességtelen verseny különféle 

megnyilvánulásait, többek között az illegális és nem megfelelő termékek sokaságát, 

amelyek miatt magas költségek merülnek fel a szabálytudó vállalkozások számára, 

és amelyek jelentős kockázatokat vetnek fel a fogyasztók, különösen a 

legkiszolgáltatottabbak számára; aggódik, hogy az Európai Unió Tanácsa késlekedik 

a termékbiztonsági és piacfelügyeleti csomag elfogadásával, ami az Unión belüli 

termékek biztonságát veszélyezteti;” 

2. rész „kéri a Tanácsot a csomag haladéktalan elfogadására;” 
 

 

 

10. az EU és Tunézia közötti szabadkereskedelmi megállapodásról folytatandó 

tárgyalások megnyitásáról 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0255/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-0255/2016  

(INTA bizottság) 

2. bek. 12 GUE/NGL  -  

3. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

6. bek. 13 GUE/NGL  -  

6. bek. után 14 GUE/NGL  -  

10. bek. után 8 Verts/ALE  -  

15 GUE/NGL  -  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

11. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

13. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

16. bek. 4 S&D ESz - 303, 311, 13 

16 GUE/NGL  -  

17. bek. 5 S&D rész.   

1/ESz + 317, 286, 16 

2 -  

21. bek. után 6 S&D  -  

23. bek. 17 GUE/NGL  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

25. bek. 7 S&D ESz - 297, 318, 19 

29. bek. 1 EFDD  -  

42. bek. után 9 Verts/ALE rész.   

1 -  

2 ↓  

18 GUE/NGL  -  

44. bek. 2 EFDD  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

46. bek. 3 EFDD NSz - 144, 467, 20 

50. bek. 10 Verts/ALE  -  

57. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

58. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

59. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 545, 67, 20 

3 +  

M. preb. után 11 GUE/NGL  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 479, 123, 31 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: mód.: 3 

ENF: bek.: 59 (2. rész), zárószavazás 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 58. bek. 

ENF: 3. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 

11. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
13. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 
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S&D: 

23. bek. 

1. rész „arra ösztönzi a Bizottságot és a tunéziai kormányt, hogy vezessenek be egyértelmű 

és pontos folyamatot a tunéziai és európai civil szervezeteknek a tárgyalások teljes 

folyamatába való bevonására, és tegyenek tanúbizonyságot innovációs 

képességükről; üdvözli, hogy a tunéziai civil társadalmat bevonták a tárgyalások első 

fordulójába, és kéri, hogy a konzultációk legyenek nyíltak, átláthatóak és foglalják 

magukban a tunéziai civil társadalom sokféle alkotóelemét,” 

2. rész „építve a más hasonló tárgyalások során kialakított bevált gyakorlatokra;” 

 
44. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „mind az Európai Unió, mind Tunézia csak nyerhet a 

mezőgazdasági piacaikhoz való kölcsönös hozzáféréssel, és” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
mód.: 9 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „lényegi és eljárási” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
ECR: 

mód.: 5 

1. rész „arra kéri ugyanakkor az Európai Uniót, valamint a tagállamait, az EBB-t és az 

EBRD-t, hogy továbbra is álljanak ki Tunézia mellett és fokozzák támogatási és 

segélyprogramjaikat, többek között rendkívüli autonóm kereskedelmi intézkedések 

bevezetésével, hogy végigkísérjék Tunéziát demokratizálódási folyamata 

megszilárdítása során; üdvözli, hogy egyes tagállamok „Tunézia átalakítására 

irányuló partnerségeket” alakítottak ki; felszólítja az Európai Uniót, hogy folytassa 

Tunéziában az alapvető orvosi ellátáshoz való hozzáférés tekintetében a regionális 

egyenlőtlenségek csökkentésére irányuló programját;” 

2. rész „sajnálatát fejezi ki mindazonáltal amiatt, hogy az Európai Unió nem tervezi olyan 

intézkedések meghozatalát, amelyek részben csökkenthetnék a tunéziai 

adósságállományt, amelyet többségében a régi rezsim halmozott fel;” 

 
57. bek. 

1. rész „felhívja a Bizottságot, hogy a megállapodás szövegébe foglaljon bele egy emberi 

jogi záradékot,” 

2. rész „amely alapján az emberi jogok másik szerződő fél általi megsértése esetén az EU 

egyoldalúan felfüggesztheti a megállapodás végrehajtását;” 

 
Verts/ALE, ENF: 

59. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „egy vízumkönnyítésről szóló megállapodást” és „és egy 

visszafogadási egyezményt;” 

2. rész „egy vízumkönnyítésről szóló megállapodást” 

3. rész „és egy visszafogadási egyezményt;” 
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11. Az európai ombudsman 2014. évi tevékenysége 

Jelentés: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

5. bek. 1 Verts/ALE  +  

7. bek. 4 GUE/NGL  -  

10. bek. 5 GUE/NGL  -  

11. bek. 6 GUE/NGL  -  

17. bek. 7 GUE/NGL  -  

22. bek. 8 GUE/NGL  -  

23. bek. 9 GUE/NGL rész.   

1 -  

2 -  

26. bek. 2 Verts/ALE  +  

26. bek. után 3 Verts/ALE  +  

29. bek. 10T PPE ESz - 231, 393, 4 

31. bek. 11T PPE  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 526, 46, 55 

 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 

mód.: 9 

1. rész „felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy állítsák le a visszatérőket szállító 

repülőjáratokat – a Frontex által végrehajtottakat is beleértve – és a közös 

visszatérési műveletek egész politikáját;” 

2. rész „üdvözli az ombudsman Frontexhez intézett azon felhívását, hogy hozzon létre a 

lehető legmagasabb szintű jogi biztosítékokat kínáló egyéni panasztételi 

mechanizmust az alapvető jogok lehetséges megsértésének eseteire; felkéri az 

ombudsmant, hogy az EU határain tartózkodó, növekvő számú menekült jelenlegi 

helyzete és az Unió külső határainak ellenőrzése során történő emberi jogi 

jogsértésekkel kapcsolatban a Frontex ellen megfogalmazott vádak fényében 

vizsgálja tovább ezt az ügyet;” 
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12. Az Európai Központi Bank 2014. évi éves jelentése 

Jelentés: Notis Marias (A8-0012/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

6. bek. 6T ENF  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 315, 303, 4 

7. bek. után 1 Verts/ALE  -  

8. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

10. bek. után 2 Verts/ALE  -  

11. bek. 7 ENF  -  

14. bek. után 12 több mint 40 

képviselő 

NSz - 224, 370, 36 

15. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3/ESz + 321, 268, 29 

18. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 307, 292, 22 

20. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  



P8_PV-PROV(2016)02-25(VOT)_HU.doc 23 PE 578.054 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

25. bek., -1. albek. 9 ECR  -  

25. bek. után 3 Verts/ALE  -  

32. bek. után 10 ECR NSz - 229, 387, 4 

34. bek. 8 ENF  -  

11 S&D  -  

C. preb. után 4 ENF  -  

D. preb. 5 ENF  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 400, 169, 59 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: mód.: 12. 

ECR: mód.: 10 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 

6. bek. 

1. rész „elvárja, hogy az EKB az EUMSZ 282. cikke értelmében hozzájáruljon az Unión 

belüli általános gazdaságpolitikához és célkitűzéseinek megvalósításához,” 

2. rész „feltéve, hogy az árstabilitással kapcsolatos fő küldetésének sikere nem kerül 

veszélybe;” 

 
8. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „költségvetési konszolidációt” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
18. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az árstabilitás fenntartására vonatkozó elsődleges céljának 

sérelme nélkül” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
20. bek. 

1. rész „üdvözli az EKB azon törekvését, hogy 2% közeli, de azt meg nem haladó 

mértékűre növelje az inflációt, mivel ez hozzájárulhat egyéb uniós politikák 

sikeréhez is, és növelheti a versenyképességet, a gazdasági növekedést és a 

munkahelyek számát Európában, ha célzott beruházásokkal, nagyratörő és 

szociálisan kiegyensúlyozott strukturális reformokkal” és „valósul meg;” 

2. rész „pénzügyi konszolidációval együtt” 
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Verts/ALE, ECR: 

15. bek. 

1. rész „sürgeti a makrogazdasági kiigazítási programot végrehajtó tagállamokat, hogy a 

2013. május 21-i 472/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkének (9) 

bekezdése szerint járjanak el annak érdekében, hogy átfogó ellenőrzést végezzenek 

államháztartásuk tekintetében, hogy egyebek között megállapíthassák a túlzott 

adósságszint kialakulásához vezető okokat, illetve hogy feltárják az esetleges 

szabálytalanságokat;” 

2. rész „hangsúlyozza, hogy ezen ellenőrzés céljának a múltban elkövetett hibák jobb 

megértésének,” 

3. rész „nem pedig egy ad hoc adósság-átütemezési folyamat elindításának kell lennie, 

amely egyes tagállamokban újból adósságválsághoz vezethetne;” 
 

 

13. A szabadkereskedelmi megállapodásra irányuló tárgyalások megnyitása 

Ausztráliával és Új-Zélanddal 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0250/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-0250/2016  

(INTA bizottság) 

5. bek. 8 GUE/NGL NSz - 135, 300, 180 

6. bek. 9 GUE/NGL NSz - 101, 459, 55 

6. bek. után 2 ENF NSz - 70, 506, 43 

8. bek. 1 S&D NSz + 479, 108, 28 

8. bek. után 3 ENF rész.   

1/NSz - 84, 490, 44 

2/NSz ↓  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

9. bek. 10 GUE/NGL NSz - 157, 336, 119 

11. bek. 11 GUE/NGL NSz - 151, 310, 156 

11. bek. után 12 GUE/NGL  -  

A. preb. 4 GUE/NGL NSz - 123, 475, 18 

G. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

H. preb. 5 GUE/NGL  -  

K. preb. 6 GUE/NGL NSz - 150, 459, 9 

M. preb. 7 GUE/NGL NSz - 105, 454, 50 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 479, 123, 17 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: mód.: 1. 

PPE: mód.: 2, 3, 4, 6, 8, 11, zárószavazás 

GUE/NGL: mód.: 7, 9, 10, 11 

ENF: mód.: 2, 3, 4, zárószavazás 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: G. preb. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 

mód.: 3 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és esetleg zárja is ki a tárgyalásokból” 

2. rész a fenti szövegrész 
 

 

14. A kedvtelésből tartott állatok valamennyi tagállamban kompatibilis 

nyilvántartási rendszereinek bevezetése 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0252/2016, B8-0253/2016, B8-0254/2016, B8-0256/2016, 
B8-0251/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0251/2016  

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

4. bek. után 4 GUE/NGL  -  

5. bek. után 5 GUE/NGL  -  

A. preb. után 1 GUE/NGL  -  

B. preb. után 2 GUE/NGL  -  

C. preb. után 3 GUE/NGL  -  

G. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 289, 310, 5 

H. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B8-0251/2016  ALDE  ↓  

B8-0252/2016  S&D  ↓  

B8-0253/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0254/2016  PPE, ECR  ↓  

B8-0256/2016  EFDD  ↓  

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR, S&D: H. preb. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE: 

G. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve „európai” 

2. rész a fenti szövegrész 
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15. A jemeni humanitárius helyzet 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0147/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, 
B8-0158/2016, B8-0160/2016, B8-0151/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Képviselőcsoport által benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány 

B8-0147/2016  ECR  -  

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0151/2016  

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

2. bek. 3 PPE ESz + 304, 285, 15 

6. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 552, 31, 18 

6. bek. után 1 S&D, ALDE, 

Verts/ALE, 

EFDD, 

GUE/NGL 

NSz + 359, 212, 31 

B. preb. 2 PPE ESz + 434, 148, 19 

N. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 556, 33, 14 

2/NSz + 353, 232, 23 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 449, 36, 78 

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B8-0151/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0152/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0153/2016  ALDE  ↓  

B8-0155/2016  S&D  ↓  

B8-0158/2016  PPE  ↓  

B8-0160/2016  EFDD  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 6. bek., N. preb., mód.: 1, zárószavazás 

ALDE: N. preb.; mód.: 1 
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

N. preb. 

1. rész „mivel a háború kezdete óta egyes uniós tagállamok továbbra is engedélyezték 

fegyverek és hozzájuk kapcsolódó termékek szállítását Szaúd-Arábiába;” 

2. rész „mivel az ilyen kereskedelem sérti a fegyverkivitel ellenőrzéséről szóló 

2008/944/KKBP közös álláspontot, amely kifejezetten tiltja, hogy a tagállamok 

engedélyt adjanak olyan esetekben, amikor egyértelműen fennáll annak kockázata, 

hogy az exportálandó katonai technológiát vagy felszereléseket a nemzetközi 

humanitárius jogot súlyosan sértő tevékenységekre használják fel, és a regionális 

béke, biztonság és stabilitás aláásására;” 
 

Egyéb 

Catherine Bearder (ALDE képviselőcsoport) szintén aláírta az RC-B8-0151/2016 sz. közös 

állásfoglalási indítványt. 

 


