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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 AKCS-államok csoportjának egyes tagjaiból származó termékek ***I 

Jelentés: Jarosław Wałęsa (A8-0010/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 613, 28, 55 

 

 

 

2. Halászati partnerségi megállapodás Dániával és Grönlanddal: halászati 

lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás *** 

Ajánlás: Marco Affronte (A8-0067/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 666, 32, 4 

 

 

 

3. Az Európai Unió és Makaó között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről 

szóló megállapodás *** 

Ajánlás: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0072/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 663, 42, 4 

 

 

 

4. A héa minimális általános mértéke * 

Jelentés: Peter Simon (A8-0063/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 568, 80, 59 
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5. Megállapodás Brazília és az Europol között stratégiai együttműködésről * 

Jelentés: Claude Moraes (A8-0070/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 516, 68, 126 

 

 

6. Kérelem Hermann Winkler mentelmi jogának felfüggesztésére  

Jelentés: Angel Dzhambazki (A8-0062/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: határozatra irányuló 

javaslat 

 +  

 

 

7. Az ENSZ tengerjogi egyezménye: halászati vonatkozások 

Jelentés: Norica Nicolai (A8-0042/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 651, 8, 53 

 

 

8. A tenyészállatok és szaporítóanyagaik ***I 

Jelentés: Michel Dantin (A8-0288/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Rendeletre irányuló javaslat 

a szöveg egésze – 1. 

sz. tömb 

197 bizottság  +  

2. sz. tömb 1-196 bizottság  ↓  

3. cikk, 2. bek. 200T ENF  -  

197MR bizottság  +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

57. cikk, 1. bek., 1. 

albek. után 

201 ENF  -  

szavazás: a Bizottság javaslata  +  

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet 

1. bek. után 199 bizottság  +  

1. bev. hiv. után 198 bizottság  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 620, 64, 31 

 

 

 

9. A Földközi-tenger térségében kialakult helyzet és a migrációval kapcsolatos 

átfogó uniós megközelítés szükségessége 

Jelentés: Roberta Metsola et Kashetu Kyenge (A8-0066/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

3. bek. után 1 ENF NSz - 88, 612, 12 

4. bek. 2 ENF NSz - 75, 561, 71 

9. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

13. bek. 3 ENF NSz - 72, 574, 67 

19. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

23. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 442, 233, 38 

30. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

30. bek. után 32 GUE/NGL VE - 138, 552, 20 

32. bek. után 25 GUE/NGL  -  

26 GUE/NGL  -  

38. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 456, 201, 57 

39. bek. után 9 Verts/ALE  -  

10 Verts/ALE  -  

46. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 555, 139, 21 

48. bek. után 11= 

29= 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

27 GUE/NGL NSz - 157, 476, 79 

28 GUE/NGL  -  

57. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

58. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

58. bek. után 12 Verts/ALE  -  

59. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

61. bek. után 30 GUE/NGL  -  

62. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

63. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

63. bek. után 4 ENF NSz - 72, 594, 50 

64. bek. után 5 ENF NSz - 73, 639, 5 

13 Verts/ALE  -  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

71. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

72. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

72. bek. után, alcím bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

73. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

74. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

75. bek. 6 ENF NSz - 86, 613, 15 

bek. eredeti szöveg kül. +  

78. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

80. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 540, 113, 62 

80. bek. után 31 GUE/NGL  -  

83. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

84. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

85. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

89. bek. után 7 ENF NSz - 70, 630, 16 

90. bek. után 14 Verts/ALE  -  

93 bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

95. bek. után 33 GUE/NGL  -  

96. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

97. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

97. bek. után 15 Verts/ALE  -  

34 GUE/NGL NSz - 170, 459, 86 

35 GUE/NGL NSz - 131, 556, 22 

99. bek. után 36 GUE/NGL  -  

103. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

104. bek. után 8 ENF NSz - 82, 619, 15 

113. bek. után 37 GUE/NGL  -  

115. bek. után 38 GUE/NGL NSz - 137, 505, 73 

122. bek. után 16 Verts/ALE  -  

17 Verts/ALE  -  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

123. bek. bek. texte original NSz + 521, 181, 13 

E. preb. után 18 GUE/NGL  -  

J. preb. után 19 GUE/NGL  -  

20 GUE/NGL  -  

L. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

R. preb. után 21 GUE/NGL NSz - 141, 505, 69 

U. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

U. preb. után 22 GUE/NGL NSz - 164, 474, 75 

AA. preb. után 23 GUE/NGL NSz + 636, 50, 31 

24 GUE/NGL  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 459, 206, 52 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: bek.: 23., 38., 46., 80., 123. 

GUE/NGL: mód.: 21., 22., 23., 27., 34., 35., 38.  

ENF: mód.: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 59. bek. 

GUE/NGL: bek.: 30., 57., 58., 59., 62., 63., 71., 72., 73., 74., 75., 78., 93. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 

72. bek. után, alcím 

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

2. rész a fenti szövegrész 
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78. bek. 

1. rész „ismételten hangsúlyozza a menekültügyre és migrációra vonatkozó jogszabályokat 

illetően, hogy ahhoz, hogy a belső és külső határokra vonatkozó jogszabályok 

eredményesek legyenek, alapvető fontosságú, hogy az uniós szinten elfogadott 

intézkedéseket a tagállamok megfelelően hajtsák végre; kiemeli, hogy a 

megnövekedett nyomás következtében elengedhetetlen az intézkedéseknek a külső 

határokon található tagállamok általi jobb végrehajtása,” 

2. rész „ami segíthet a polgárok biztonsági aggályainak eloszlatásában;” 

 
GUE/NGL: 

L. preb. 

1. rész a szöveg egésze, kivéve: „és a jogellenesen tartózkodó migránsok visszatérését” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
U. preb. 

1. rész a szöveg egésze, kivéve: „annak érdekében, hogy megfelelő választ adjon a jelenlegi 

menekültválságra” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
9. bek. 

1. rész a szöveg egésze, kivéve: „és a bűnözői hálózatok felszámolása terén;” „támogatja az 

olyan haditengerészeti műveletek céljait, mint például a Sophia művelet, és” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
83. bek. 

1. rész a szöveg egésze, kivéve: „a visszatérést célzó műveletek megszervezése azon 

személyek tekintetében, akik nem kérelmeztek nemzetközi védelmet és egyébként 

nem jogosultak a maradásra, vagy akik kérelmét elutasították,” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
84. bek. 

1. rész a szöveg egésze, kivéve: „kéri, hogy az uniós fogadóállomásokat a lehető 

leghamarabb alakítsák ki, hogy e tagállamok számára konkrét operatív segítséget 

nyújthassanak;” és "illetve a segítség elfogadása" 

2. rész „kéri, hogy az uniós fogadóállomásokat a lehető leghamarabb alakítsák ki, hogy e 

tagállamok számára konkrét operatív segítséget nyújthassanak;” 

3. rész "illetve a segítség elfogadása" 

 
85. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a fogadóállomásokon a migránsok besorolása” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
96. bek. 

1. rész „kéri az Uniót, hogy nyújtson segítséget a harmadik országoknak menekültügyi 

rendszereik és beilleszkedési stratégiáik kidolgozásában, annak érdekében, hogy a 

harmadik országok nemzetközi védelemre szoruló állampolgárai náluk 

kereshessenek védelmet;” 

2. rész „meggyőződése, hogy az EU-nak olyan megközelítést kell elfogadnia a harmadik 

országokkal folytatott együttműködés tekintetében, amely mind az EU, mind az 

adott harmadik ország, mind pedig az ebben az országban tartózkodó menekültek és 

a migránsok számára előnyös;” 
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97. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „annak érdekében, hogy megfelelő választ adjon a jelenlegi 

menekültválságra” „be kell tartania a közös cselekvési terv keretében tett vállalásait, 

ideértve” és „és a Törökországnak azon kötelezettségvállalási betartása érdekében 

nyújtott támogatást, hogy megakadályozza a területéről az Unióba irányuló illegális 

áramlást;” 

2. rész „annak érdekében, hogy megfelelő választ adjon a jelenlegi menekültválságra” 

3. rész „be kell tartania a közös cselekvési terv keretében tett vállalásait, ideértve” 

4. rész „és a Törökországnak azon kötelezettségvállalási betartása érdekében nyújtott 

támogatást, hogy megakadályozza a területéről az Unióba irányuló illegális 

áramlást;” 

 
103. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a határok hatékonyabb igazgatása,” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

19. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „– amennyire csak a gyakorlatban lehetséges –” 

2. rész a fenti szövegrész 
 

 

10. A 2012. és 2013. évi éves jelentések a szubszidiaritásról és az arányosságról 

Jelentés: Sajjad Karim (A8-0301/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

3. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

4. bek. 1 S&D ESz - 305, 398, 5 

6. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

7. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

9. bek. 2 S&D ESz + 336, 333, 37 

15. bek. 3 S&D ESz - 295, 392, 24 

16. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

17. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

18. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 402, 281, 25 

19. bek. 4 S&D  -  

20. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

21. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

22. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

22. bek. után 8 ALDE  +  

24. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 416, 280, 11 

25. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

26. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 377, 303, 22 

31. bek. 5 ECR  +  

32. bek. 6 ECR  +  

33. bek. 7 ECR  +  

K. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

M. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 400, 257, 57 

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: bek.: 1., 7., 16., 17., 18., 20., 22., 24., 25., 26.; K., M. preb. 
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 

3. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „megjegyzi azonban, hogy ezzel kapcsolatban még további 

munkára van szükség;” és „először” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
6. bek. 

1. rész „megjegyzi azonban, hogy a nemzeti parlamentek által benyújtott vélemények 

többsége mindössze néhány nemzeti parlamenttől érkezik be,” 

2. rész „és arra ösztönzi a többi parlamentet is, hogy vállaljanak nagyobb szerepet az uniós 

vitában” 

 
21. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy a politikai párbeszéd egyre fontosabb a szubszidiaritás elve 

tiszteletben tartásának biztosítása érdekében; úgy véli, hogy javítani kell a politikai 

párbeszédet nemcsak a sárga vagy narancssárga lapos eljárások során, hanem 

általánosságban véve is; e tekintetben üdvözli a Juncker által vezetett Bizottság azon 

kötelezettségvállalását, hogy még több nemzeti parlament előtt jelenik meg,” 

2. rész „és kéri a Parlamentet, hogy fontoljon meg hasonló kezdeményezéseket; úgy véli, 

hogy ösztönözni lehetne az előadókat, hogy a nemzeti parlamentekkel gyakrabban 

találkozzanak, különösen, hogy a videokonferencia és más online platformok 

segítségével könnyebb és hatékonyabb a kapcsolatfelvétel;” 
 

 

11. Célravezető és hatásos szabályozásprogram (REFIT): helyzetkép és kilátások 

Jelentés: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0208/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

5. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

6. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

9. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

29. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2 +  

3 +  

47. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 402, 285, 22 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 537, 94, 80 

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 47. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 

5. bek. 

1. rész "hangsúlyozza, hogy egy uniós szabvány jellemzően 28 nemzeti szabványt 

helyettesít," 

2. rész "ami erősíti a közös belső piacot és a bürokrácia csökkenésével jár;" 

 
6. bek. 

1. rész "üdvözli a jobb szabályozásra irányuló, 2015. május 19-i intézkedéscsomagot;" 

2. rész "támogatja a Bizottságnak a jogalkotás javítására irányuló menetrend iránti 

folyamatos elkötelezettségét;" hangsúlyozza, hogy a REFIT-ről szóló közleményben 

előirányzott munkát állandó folyamatnak kell tekinteni, amely biztosítja, hogy a 

hatályos európai szintű jogszabályok a célnak megfelelők legyenek, és elérjék a 

jogalkotók által közösen kitűzött célokat, illetve teljesítsék a polgárok, és különösen 

a munkavállalók, a vállalkozások és más érdekeltek elvárásait;” 

 
9. bek. 

1. rész „tudomásul veszi a független érdekelt felek magas szintű munkacsoportjának régóta 

folyó, intenzív munkáját, és hogy a csoport javaslatokat nyújtott be az Európai 

Bizottságnak az adminisztratív terhek csökkentését illetően, és azonosította azokat a 

bevált gyakorlatokat, amelyek révén az uniós jogszabályok a lehető legkevésbé 

bürokratikus módon ültethetők át a tagállamokban;” 

2. rész "rámutat, hogy a független érdekelt felek magas szintű munkacsoportjának négy 

tagja ellenezte a csoport adminisztratív terhekről szóló végleges jelentésének több 

következtetését, és különvéleményt készített;" elvárja a Bizottságtól, hogy vegye 

figyelembe a folyamatban részt vevő valamennyi érdekelt fél aggodalmait;” 
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29. bek. 

1. rész „rámutat, hogy számos tagállamban – például Svédországban, a Cseh 

Köztársaságban, Hollandiában, az Egyesült Királyságban és Németországban – a 

kormányok mellett független testületek működnek közre a jogalkotási folyamatban 

azzal a céllal, hogy mérsékeljék a vállalkozásokra és a polgárokra háruló 

adminisztratív terheket, valamint hogy az információszolgáltatási kötelezettséghez 

kapcsolódó költségeket mérhető és ellenőrizhető módon csökkentsék;” megjegyzi, 

hogy a szabályozás javításával foglalkozó meglévő testületek legjobb gyakorlatait és 

tapasztalatait figyelembe lehetne venni; „tudomásul veszi, hogy a Bizottság 

Hatásvizsgálati Testülete független „Szabályozói Ellenőrzési Testületté” alakult át,” 

2. rész „tudomásul veszi, hogy a Bizottság Hatásvizsgálati Testülete független „Szabályozói 

Ellenőrzési Testületté” alakult át, és arra számít, hogy a független szakértők 

bevonása a hatásvizsgálati eljárás előnyére válik a Bizottságnál;” 

3. rész „ragaszkodik ahhoz, hogy a Szabályozói Ellenőrzési Testületnek kizárólag tanácsadó 

szerepe legyen, és kötelező jogi erejű véleményeket ne adhasson ki; hangsúlyozza, 

hogy a hatásvizsgálatoknak következetesnek kell lenniük, figyelembe kell venniük a 

szolgálatok közötti konzultáció szakaszában bevezetett minden változtatást, és 

többek között annak felbecslésén kell alapulniuk, hogy milyen további költségekkel 

járna a tagállamok számára, ha nem állna rendelkezésre európai szintű megoldás; 

úgy véli, hogy hogy a Szabályozói Ellenőrzési Testület véleményét csatolni kell a 

végleges jogalkotási javaslathoz; javasolja, hogy az intézményközi megállapodásra 

vonatkozó soron következő tárgyalások során vitassák meg, hogy a Szabályozói 

Ellenőrzési Testület kizárólag tanácsadó testületként az intézmények közös érdekeit 

szolgálhatná-e;” 
 

 

12. Az egységes piaci szabályozás javítása felé 

Jelentés: Anneleen Van Bossuyt (A8-0278/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1. bek. 1 Előadó:  +  

2. bek. 3 több mint 76 

képviselő 

ESz - 311, 388, 2 

3. bek. 4 több mint 76 

képviselő 

 -  

bek. eredeti szöveg NSz + 471, 212, 19 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

5. bek. 5 több mint 76 

képviselő 

 -  

6. bek. 6 több mint 76 

képviselő 

 -  

7. bek. 7 több mint 76 

képviselő 

 -  

8. bek. 8 több mint 76 

képviselő 

 -  

13. bek. 9 több mint 76 

képviselő 

 -  

bek. eredeti szöveg kül/ESz + 484, 212, 6 

14. bek. 10 több mint 76 

képviselő 

ESz - 267, 379, 56 

16. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 406, 262, 36 

17. bek. bek. eredeti szöveg vs +  

18. bek. bek. eredeti szöveg vs +  

27. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 576, 101, 29 

28. bek. 11 több mint 76 

képviselő 

 -  

bek. eredeti szöveg NSz + 668, 13, 25 

29. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 672, 24, 2 

31. bek. 12 több mint 76 

képviselő 

 -  

33. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

35. bek. 13 több mint 76 

képviselő 

 -  

bek. eredeti szöveg NSz + 375, 287, 44 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

42. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

43. bek. 14 több mint 76 

képviselő 

 +  

48. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 359, 287, 58 

64. bek. 15 több mint 76 

képviselő 

 -  

65. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 679, 4, 21 

2/NSz + 418, 277, 9 

66. bek. 16 több mint 76 

képviselő 

 -  

68. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 435, 254, 16 

A. preb. 2 több mint 76 

képviselő 

 -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 387, 293, 26 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: bek.: 3., 16., 35., 65., 68. 

ECR: bek.: 27., 28., 29., 68. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: bek.: 13., 17., 18, 27., 42., 48. 

PPE: bek.: 28., 29. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 

33. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a Bizottság által az egységes piaci intézkedéscsomagban 

javasolt 0,5% célérték ellenére” és „és az érintettek számára a valós életben 

esetlegesen ezzel járó problémák vagy kihívások is;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 



P8_PV(2016)04-12(VOT)_HU.doc 17 PE 581.427 

65. bek. 

1. rész „úgy véli azonban, hogy a vizsgálatot javítani kell annak tekintetében, hogy az 

eddigi jogalkotási intézkedések képesek voltak-e hatékonyan hozzájárulni a cél 

eléréséhez, és összhangban vannak-e a jelenlegi szakpolitikai célkitűzésekkel;” 

2. rész „hangsúlyozza továbbá az átláthatóság fontosságát a REFIT-eljárás során; ezzel 

kapcsolatban úgy véli, hogy az adminisztratív és a szabályozásból eredő terhek 

csökkentésére vonatkozó gördülő cél kitűzése kedvezően hozzájárulhat annak 

biztosításához, hogy a kitűzött célokat a lehető leghatékonyabb módon és úgy érjék 

el, hogy az a lehető legkisebb költséggel járjon az emberek és a vállalkozások 

számára;” 
 

 

13. Az európai uniós ismeretek iskolai elsajátítása 

Jelentés: Damian Drăghici (A8-0021/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Alternatív 

állásfoglalási 

indítvány 

1 ENF NSz - 52, 584, 69 

4. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 499, 166, 39 

13. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 492, 165, 42 

22. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 511, 135, 54 

42. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

45. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 466, 212, 25 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) 

(CULT bizottság) 

NSz + 482, 146, 76 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: bek.: 4., 13., 22. 

ENF: 45. bek. (2. rész), 1. mód. 
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 

42. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „– a magánszektorral fennálló partnerség fokozása révén is 

–,” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
ENF: 

45. bek. 

1. rész „felkéri a tagállamokat, hogy ösztönözzék és segítsék elő a tanárok, az oktatási 

személyzet más tagjai, az ifjúsági vezetők és a szakoktatók uniós témákkal 

kapcsolatos minőségi képzését, többek között annak lehetővé tételével, hogy 

képzésük egy részét másik tagállamban folytassák,” 

2. rész  „valamint gondoskodva az uniós tárgyak oktatásával kapcsolatos szakértelmük 

elismeréséről, például az „Európai Tanár” cím létrehozásával és támogatásával;” 
 

 

14. Az Erasmus+ program és a szakoktatási és -képzési mobilitás támogatásának 

más eszközei 

Jelentés: Ernest Maragall (A8-0049/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 408, 255, 36 

3. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

4. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 636, 49, 19 

9. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

15. bek. után 1 több mint 76 

képviselő 

NSz - 183, 515, 5 

18. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

20. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2/NSz + 574, 92, 38 

21. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

27. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 584, 102, 18 

60. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 661, 32, 12 

2/NSz + 378, 293, 27 

62. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 559, 101, 45 

65. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 625, 31, 48 

66. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

G. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

N. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 577, 37, 90 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 1. mód. 

ECR: bek.: 2., 4., 20. (2. rész), 27., 60., 62., 65. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 66. bek.; G. preb. 

ECR: 21. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 

18. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: "hadiipar" 

2. rész a fenti szövegrész 

 
GUE/NGL: 

N. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: "a foglalkoztathatóság javítása érdekében" 

2. rész a fenti szövegrész 
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ECR: 

3. bek. 

1. rész „sürgeti a Bizottságot, a tagállamokat és a kulcsfontosságú érdekelt feleket, hogy 

fokozzák a szakképzési programok láthatóságát a kulturális akadályok 

megszüntetése, valamint a motiváció, a tevőleges hozzáállás és a nyelvi készségek 

hiányának leküzdése érdekében, különösen a fiatalokat érintő munkanélküliség által 

leginkább sújtott területeken; úgy véli, hogy biztosítani kell, hogy ezek a programok 

megkülönböztetés nélkül valamennyi polgár számára elérhetőek legyenek; 

szorgalmazza a munkanélküliség kockázatának kitett csoportok, például a 

fogyatékkal élők megcélzását; szorgalmazza a szakképzéshez és képesítésekhez való 

hozzáférés megkönnyítését a tanulószerződéses gyakorlati képzések 

rugalmasságának és a rendszerek átjárhatóságának elősegítése, valamint a nem 

megfelelő alapkészségekkel rendelkező csoportok és az alap- vagy középszintű 

képesítésekkel rendelkező munkavállalóknak kínált képzési lehetőségek révén; 

emlékeztet, hogy az ilyen tapasztalatokhoz való hozzáféréskor figyelembe kell venni 

a nemek közötti egyensúlyt a szakképzési mobilitási programok nők körében történő 

hatékony népszerűsítése keretében;” 

2. rész „ebben a tekintetben úgy véli, hogy nagyra törő célokat kell kitűzni, az előrelépést 

pedig figyelemmel kell kísérni;” 

 
9. bek. 

1. rész „elismeri a létező mobilitási programok és kezdeményezések fontos szerepét és 

eredményeit, például az Erasmus+ programon belül az 1. kulcstevékenységet, az 

Europass, az európai szakképzési kreditrendszert (ECVET) és az európai képesítési 

keretrendszert (EKKR);” 

2. rész „felhívja a Bizottságot a diákoknak szánt európai e-kártya létrehozására, amely 

uniós szintű tanulói jogviszonyt nyújt a mobilitás vonatkozásában, és hozzáférést 

biztosít a szolgáltatásokhoz;” 

 
20. bek. 

1. rész „emlékeztet arra, hogy jelenleg a duális szakképzésben részt vevő fiataloknak 

csupán az 1 %-a – amely a gyakornokokat is magában foglalja – vesz részt 

mobilitási programban képzése során; feltétlenül meg kell teremteni a gyakornokok 

Európai Unión belüli mobilitásának fejlesztéséhez szükséges feltételeket, hogy 

ugyanolyan esélyeik legyenek, mint a felsőfokú oktatási intézmények hallgatóinak;” 

2. rész „ösztönzi az Európai Uniót, hogy dolgozza ki az „európai szakmai gyakornok” 

jogállását;” felhívja az Uniót és a tagállamokat annak biztosítására, hogy a 

tanulószerződéses gyakorlati képzés és a gyakornokság megmaradjanak tanulási 

lehetőségeknek, a tanulókat ne munkaerőforrásként  használják, ne helyettesítsék a 

teljes munkaidős szakembereket, továbbá garantálják a méltó munkafeltételeket és a 

tanulók jogait, beleértve a pénzügyekhez és a javadalmazáshoz kapcsolódó jogokat; 

arra ösztönzi továbbá a Bizottságot, hogy elemezze a fent említett jogállás 

következményeit, ellenőrizze a kapcsolatos rendelkezések végrehajtását, és 

ösztönözze az összes érintettet, beleértve a Tanulószerződéses Gyakorlati Képzés 

Európai Szövetségét, hogy kövesse ajánlásait az Unióban nyújtott tanulószerződéses 

gyakorlati képzések körülményeinek, minőségének és elérhetőségének javítása 

érdekében, és kezelje ezt stratégiai prioritásként;” 
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60. bek. 

1. rész „támogatja a vállalkozók, a nem kormányzati szervezetek és a civil társadalom által 

tett valamennyi intézkedést, amely az Erasmus+ célkitűzéseivel összhangban a fiatal 

munkavállalókat vagy gyakornokokat kedvezményező mobilitási programok 

szervezésére irányul akár tevékenységi ágazat szerint, akár az iparágakat képviselő 

testületekkel – kereskedelmi és iparkamarákkal, valamint az európai hálózatokkal, 

pl. az Eurochambers-sel és az érintett szakszervezetekkel összefogva; a kézműipari 

kamarák és az azokhoz kapcsolódó képzési központok a mobilitás és a nagyon kis 

vállalkozások támogatásában betöltött szerepének elismerését szorgalmazza;” 

2. rész „úgy véli, hogy a szakképzési rendszerek javítására szolgáló intézkedéseknek a zéró 

szén-dioxidkibocsátású energiatermelésre és a fenntartható mobilitás előmozdítására 

szolgáló területekre is tekintettel kellene lenniük; 
 

 

15. Az Unió szerepe a nemzetközi pénzügyi, monetáris és szabályozó 

intézményekben és testületekben 

Jelentés: Sylvie Goulard (A8-0027/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

NSz + 478, 217, 9 

 

 

 

16. A part menti halászat a halászatból élő területeken 

Jelentés: Ruža Tomašić (A8-0044/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

4. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 390, 298, 9 

AL. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 348, 337, 14 

AO. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 669, 31, 1 

 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

AL. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: "a szociális gazdaságra" 

2. rész a fenti szövegrész 

 
4. bek. 

1. rész az egész szöveg, kivéve: "szociális gazdasággal összefüggő" 

2. rész a fenti szövegrész 

 
S&D: 

AO. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: "az ilyen módon kifogott fajok értékesítése, az orvhalászat," 

2. rész a fenti szövegrész 
 

 

17. A közös halászati politika külső dimenziója, ideértve a halászati 

megállapodásokat is 

Jelentés: Linnéa Engström (A8-0052/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

46. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 640, 26, 12 

 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

46. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: "többek között a regionális halászati partnerségi 

megállapodásoknak köszönhetően a legénység tagjainak helyi felvétele révén; 

bátorítja, hogy az uniós hajók – ahol lehetséges – a kezdeti feldolgozás céljaira a 

partnerországokban rakodják ki fogásaikat;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 


