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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 és Grúzia közötti, közös légtérre vonatkozó megállapodás (Horvátország 

csatlakozása) *** 

Ajánlás: Francisco Assis (A8-0128/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 487, 38, 2 

 

 

 

2. Az EU és Izrael közötti Euromediterrán légi közlekedési megállapodás 

(Horvátország csatlakozása) *** 

Ajánlás: Francisco Assis (A8-0129/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 543, 43, 9 

 

 

 

3. A vámigazgatási szervek közötti kölcsönös jogsegélyről és együttműködésről szóló 

egyezmény (Horvátország csatlakozása) * 

Jelentés: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 569, 30, 24 

 

 

4. Bolesław G. Piecha parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem 

Jelentés: Gilles Lebreton (A8-0152/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: határozatra irányuló 

javaslat 

 +  
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5. A gyermek mindenek felett álló érdekének Európán átnyúló védelme az Európai 

Parlamenthez benyújtott petíciók alapján 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0487/2016 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-0487/2016  

(PETI bizottság) 

egyetlen szavazás  +  

 

 

6. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra irányuló 

kérelem a szociális jogok európai pillérének tárgyában 

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság konzultációra való felkérése 

 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás  +  

 

 

 

7. Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége***II 

Ajánlás második olvasatra Roberts Zīle (A8-0073/2016) (a Tanács álláspontjának elutasításához 
minősített többség szükséges) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

A Tanács 

álláspontjának 

elutasítására irányuló 

javaslat 

1 EFDD  -  

A Tanács álláspontja Jóváhagyás szavazás nélkül 

 

Egyéb 

A Tanács tájékoztatta a Parlamentet arról, hogy technikai kiigazítást vezetett be (egy dátum javítása) 

javaslata 65. cikkének (10) bekezdésébe annak érdekében,hogy a szöveget hozzáigazítsa a 

költségvetési rendelet mentesítésre vonatkozó rendelkezéseihez (az N+2. év április 30. dátum az N+2. 

év májust 15-re változott)  
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8. A vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatósága ***II 

Ajánlás második olvasatra Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016) (a Tanács álláspontjának 

elutasításához minősített többség szükséges) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

A Tanács 

álláspontjának 

elutasítására irányuló 

javaslat 

1 EFDD  -  

A Tanács álláspontja Jóváhagyás szavazás nélkül 

 

 

9. A vasúti biztonság ***II 

Ajánlás második olvasatra Michael Cramer (A8-0056/2016) (a Tanács álláspontjának elutasításához 

minősített többség szükséges) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

A Tanács 

álláspontjának 

elutasítására irányuló 

javaslat 

1 EFDD ESz - 88, 534, 11 

A Tanács álláspontja Jóváhagyás szavazás nélkül 

 

 

10. A pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként használt 

indexek ***I 

Jelentés: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

a szöveg egésze 2 bizottság  +  

szavazás: a Bizottság javaslata  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 505, 113, 31 
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Egyéb 

Az eljárási szabályzat 61. cikkének (2) bekezdése alapján a szavazást a 2015. május 19-i ülésen 

elnapolták. 

A 2. módosítás az ezen ülés során elfogadott módosítás helyébe lép. 
 

 

11. 2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Bizottság 

és végrehajtó ügynökségek 

Jelentés: Martina Dlabajová (A8-0140/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg egésze)  +  

Állásfoglalási indítvány 

53. bek. 21 S&D ESz - 206, 436, 1 

62. bek. 49 ALDE ESz - 237, 324, 79 

66. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 405, 221, 15 

 68 bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

70. bek., bevezető rész 23 S&D ESz - 272, 313, 63 

70. bek., 3. fr. bek. 24T S&D  -  

70. bek., 3. fr. bek., 2. 

albek. 

25 S&D  -  

73. bek. után 26 S&D  -  

108. bek. után 4 EFDD  -  

112. bek. után 5 EFDD NSz - 175, 446, 29 

113. bek. 1T ECR  -  

118. bek. 50 ALDE ESz - 230, 416, 4 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

128. bek. 27 S&D  -  

150. bek. 2T ECR  -  

178. bek. 51 ALDE  -  

179. bek. 52 ALDE  -  

183. bek. után 6 EFDD  -  

187. bek. után 8 Verts/ALE NSz - 219, 396, 34 

9 Verts/ALE NSz + 323, 283, 29 

10 Verts/ALE NSz + 318, 287, 34 

188. bek. után 28 S&D  -  

207. bek. után 7 EFDD  -  

209. bek. 58 GUE/NGL  -  

233. bek. 29 S&D  -  

243. bek., b) bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

245. bek. 53 ALDE NSz - 290, 344, 14 

259. bek. 54 ALDE NSz - 290, 319, 32 

280. bek. után 3 ECR rész.   

1/NSz + 400, 200, 44 

2/NSz + 537, 75, 17 

334. bek. 55T ALDE  -  

30-35 S&D  -  

334. bek. 36 S&D ESz + 343, 298, 2 

37 S&D  +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

335. bek. után 38 S&D  +  

336. bek. után 39 S&D ESz + 342, 278, 25 

339. bek. után 40 S&D  -  

340. bek. után 41 S&D  -  

344. bek. 42 S&D  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

345. bek. 56T ALDE  -  

345. bek. után 43 S&D  +  

350. bek. után 44 S&D  -  

373. bek. után 45 S&D  -  

46 S&D ESz - 307, 307, 31 

379. bek. 11 Verts/ALE NSz - 229, 374, 41 

387. bek. 47T S&D NSz - 309, 321, 16 

57 ALDE NSz + 417, 186, 42 

bek. eredeti szöveg kül. ↓  

397. bek. után 12 ENF  -  

399. bek. 48 S&D rész.   

1 +  

2/ESz - 266, 380, 1 

3 +  

400. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 332, 267, 44 

405. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 455, 171, 22 

410. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

434. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

522. bek. 13-14 ENF  -  

523. bek. 15T ENF  -  

530. bek. 16T ENF  -  

542. bek. 17 ENF  -  

547. bek. 18 ENF rész.   

1/NSz - 123, 496, 19 

2/NSz - 59, 532, 41 

557. bek. után 19 ENF  -  

E. preb., c) pont 20 S&D  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 504, 144, 3 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: mód.: 18. 

ECR: mód.: 3. 

EFDD: mód.: 5. 

S&D: 405. bek. 

Verts/ALE: mód.: 8., 9., 10., 11., 47., 53., 54., 57. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 387., 400., 410. és 434. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE: 

mód.: 48. 

1. rész „rámutat a jelenlegi migrációs válságra, és hangsúlyozza, hogy azt egységes uniós 

megoldással kell kezelni; tudomásul veszi a migrációra és a külső határok 

igazgatására 2014-ben elkülönített forrásokat,” 

2. rész „tudomásul veszi a nemrégiben elfogadott 700 millió eurós migrációs alapot, 

amelyet nem kormányzati szervezetek fognak kezelni, akik azt a katasztrófa 

nagyságrendjére tekintettel elégtelennek tartják,” 

3. rész „és kéri a Számvevőszéket, hogy vegye fontolóra egy, e források hatékonyságáról 

szóló különjelentés gyors kidolgozását, amelynek következtetéseit az uniós 

migrációs és határellenőrzési politika felülvizsgálatának jelenlegi folyamatában 

figyelembe lehet venni;” 
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PPE: 

mód.: 3. 

1. rész „kéri a Bizottságot annak biztosítására, hogy semmilyen uniós forrást ne lehessen 

bikaviadalok közvetlen vagy közvetett támogatására felhasználni;” 

2. rész „úgy véli, hogy nem szabad a KAP előirányzatait vagy az EU költségvetéséből 

származó bármilyen előirányzatot olyan tevékenységek finanszírozására fordítani, 

amelyek állatok kínzását is magukban foglalják;” 

 
S&D: 

66. bek. 

1. rész „csatlakozik a DG REGIO főigazgatója által az éves tevékenységi jelentésében 12 

tagállamot (77 program) és európai területi együttműködési programokat érintően az 

ERFA/a Kohéziós Alap 2007 és 2013 közötti programozási időszakra vonatkozó 

irányítási és ellenőrzési rendszereivel kapcsolatban megfogalmazott 

fenntartásokhoz;” 

2. rész „véleménye szerint ezek a fenntartások azt mutatják, hogy a Bizottság és a 

tagállamok által bevezetett ellenőrzési eljárások nem tudnak megfelelő garanciát 

nyújtani az adott szakpolitikai területeken végrehajtott valamennyi, alapul szolgáló 

tranzakció jogszerűségével és szabályszerűségével kapcsolatban;” 

 
68. bek. 

1. rész „csatlakozik a DG AGRI főigazgatója által az éves tevékenységi jelentésében 

megfogalmazott fenntartásokhoz: megállapítja, hogy az éves tevékenységi 

jelentésben fenntartás szerepel a 2007–2013-as programozási időszak keretében 

végrehajtott kifizetésekre vonatkozóan, aminek alapján 2014-ben a kockázatnak 

kitett összeg 169,4 millió euró az ESZA alá tartozó 36 konkrét operatív program 

irányítási és kontrollrendszereinek vonatkozásában Belgiumot, a Cseh 

Köztársaságot, Franciaországot, Németországot, Görögországot, Magyarországot, 

Olaszországot, Romániát, Szlovákiát, Spanyolországot és az Egyesült Királyságot 

érintően a 2007 és 2013 közötti programozási időszak tekintetében;” 

2. rész „véleménye szerint ezek a fenntartások azt mutatják, hogy a Bizottság és a 

tagállamok által bevezetett ellenőrzési eljárások nem tudnak megfelelő garanciát 

nyújtani az adott szakpolitikai területeken végrehajtott valamennyi, alapul szolgáló 

tranzakció jogszerűségével és szabályszerűségével kapcsolatban;” 

 
243. bek., b) pont 

1. rész „a foglalkoztatás és szociális ügyek szakpolitikai területet illetően: nem támogatható 

költségek, projektek és kedvezményezettek, valamint a közbeszerzési szabályok 

megszegése;” 

2. rész „a leggyakoribb feltárt támogathatósági problémák a következők: a támogathatósági 

időszakon kívül elszámolt költségek (Cseh Köztársaság, Németország), túlzott 

mértékű fizetések (Németország, Finnország, Lengyelország, Portugália), a 

projekthez nem kapcsolódó költségek (Hollandia, Lengyelország, Portugália), a 

tagállami támogathatósági szabályok megsértése (Lengyelország) és a le nem vont 

bevétel (Ausztria); a közbeszerzési szabályok be nem tartásának legáltalánosabb 

példái az alábbiak: indokolatlan közvetlen odaítélés (Németország, Olaszország), 

pótlólagos munkák/szolgáltatások indokolatlan közvetlen odaítélése, ajánlattevők 

jogellenes kizárása, összeférhetetlenség és hátrányosan megkülönböztető 

kiválasztási kritériumok (Finnország);” 
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344. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy az uniós képviseletvezetőket felvételük során és kiküldetésük előtt 

rendszeresen emlékeztetni kell az igazgatásban betöltendő, képviseletük műveleti 

portfóliójával kapcsolatos irányítási és felügyeleti feladataikra (főbb menedzsment 

folyamatok, ellenőrzési menedzsment, fő teljesítménymutatók megfelelő megértése 

és értékelése), az éves tevékenységi jelentés keretében benyújtandó minőségi és 

kimerítő jelentésekre,” 

2. rész „hogy ne csak feladatkörük politikai aspektusára összpontosítsanak;” 

 
Verts/ALE: 

mód.: 18. 

1. rész „megállapítja, hogy a mezőgazdasági termékekre 2014 közepén kivetett orosz 

importtilalom jelentős kihívást képez; kiáll amellett, hogy a pénzeszközök célzott 

felhasználásának biztosítása érdekében már a sürgősségi intézkedések korai 

szakaszában hatékonyabb irányításra van szükség; felhívja a figyelmet a TTIP-

megállapodás veszélyeire, amelynek végrehajtása fenyegetést jelent az európai 

egészségügyi és környezetvédelmi előírásokra és tovább súlyosbítaná az 

állattenyésztési ágazat válságát;” 

2. rész „felszólít az Oroszországgal szembeni szankciók feloldására, hogy minél hamarabb 

tárgyalni lehessen piaca újbóli megnyitásáról;” 
 

Egyéb 

A mentesítési határozatról való szavazás a Bizottságra és a végrehajtó ügynökségekre vonatkozik 

(58/2003/EK rendelet 14. cikkének (3) bekezdése, valamint a 1653/2004/EK rendelet 66. cikkének (2) 

bekezdése). 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). 

Az 22 a. módosítást visszavonták. 
 

 

12. 2014. évi mentesítés: Az Európai Számvevőszék 2014. évi mentesítésekhez 

kapcsolódó különjelentései a Bizottságról 

Jelentés: Martina Dlabajová (A8-0127/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

9. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 554, 46, 25 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 525, 57, 60 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 9. bek. 
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13. 2014. évi mentesítés: a 8., 9., 10. és 11. EFA 

Jelentés: Claudia Schmidt (A8-0137/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg egésze) NSz + 463, 139, 42 

Állásfoglalási indítvány 

20. bek. után 2 Verts/ALE  +  

43. bek. 8 ENF  -  

79 bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

82. bek. után 3 Verts/ALE ESz - 284, 334, 5 

97. bek. 1 Verts/ALE NSz - 252, 392, 3 

97. bek. után 9 ENF  -  

98. bek. 4 Verts/ALE NSz - 244, 399, 6 

100. bek. 5 S&D NSz - 308, 334, 6 

bek. eredeti szöveg kül. +  

101. bek. után 6 S&D NSz + 309, 295, 44 

102. bek. 7 S&D NSz + 334, 275, 30 

bek. eredeti szöveg kül. ↓  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz - 203, 429, 11 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: mód.: 1. határozat (a szöveg egésze) 

PPE: mód.: 1., 4., 5., 6., 7. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 79., 100. és 102. bek. 
 

Egyéb 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). 
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14. 2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Parlament 

Jelentés: Markus Pieper (A8-0135/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg egésze)  +  

Állásfoglalási indítvány 

13. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

14. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 -  

2 ↓  

18. bek. 14 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

23. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 481, 110, 50 

26. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 407, 202, 19 

31. bek. után 5 EFDD  -  

32. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

32. bek. után 37 S&D NSz V  

33. bek. 58 PPE, S&D NSz + 471, 155, 14 

57 S&D NSz ↓  

bek. eredeti szöveg NSz ↓  

34. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 557, 47, 26 

35. bek. 59T PPE, S&D NSz + 345, 274, 20 

40 S&D NSz ↓  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

36. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 560, 58, 22 

37. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 615, 5, 23 

38. bek. 60T PPE, S&D NSz + 391, 222, 27 

44 S&D NSz ↓  

45 S&D NSz ↓  

39. bek. 15 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

31 GUE/NGL NSz - 295, 319, 30 

39. bek. után 32 GUE/NGL NSz - 305, 308, 27 

40. bek. 6 EFDD  -  

7 EFDD NSz + 304, 303, 32 

41. bek. után 1 ECR NSz + 305, 303, 32 

47. bek. 33 GUE/NGL  -  

48. bek. után 16= 

 

34= 

Verts/ALE,  

GUE/NGL 

rész.   

1/NSz + 381, 249, 11 

2/NSz - 237, 389, 12 

35 GUE/NGL NSz + 318, 275, 43 

17 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 ↓  

49. bek. bek. eredeti szöveg kül/NSz - 209, 379, 42 

53. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

54. bek. után 46 S&D  -  

47 S&D ESz - 284, 324, 39 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

63. bek. után 2 ECR NSz - 187, 433, 19 

65. bek. után 3 ECR NSz - 177, 434, 30 

8 EFDD  -  

69. bek. 20T+2

1= 

48= 

Verts/ALE,  

S&D 

NSz - 262, 372, 12 

36 PPE  + szóban módosítva 

70. bek. 22T= 

49T= 

Verts/ALE,  

S&D 

NSz + 404, 214, 23 

72. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

73. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 406, 178, 55 

74. bek. után 50 S&D  -  

75. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 438, 176, 25 

80. bek. 25T ENF NSz - 59, 555, 29 

81. bek. után 51 S&D ESz - 311, 325, 10 

83. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

84. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

85. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

86. bek. után 29 S&D  +  

88. bek. után 9 EFDD  -  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

97. bek. 18 Verts/ALE  -  

97. bek. után 26 ENF  -  

99. bek. bek. eredeti szöveg NSz - 240, 386, 19 

106. bek. után 52 S&D rész.   

1 +  

2 -  

114. bek. 27T ENF NSz - 35, 568, 44 

114. bek. után 4 ECR NSz - 225, 390, 27 

117. bek. után 13 PPE  +  

122. bek. 61T PPE, S&D NSz + 391, 245, 5 

126. bek. 28 ENF  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1/ESz + 392, 218, 25 

2 +  

127. bek. után 10 EFDD  -  

131. bek. után 54 S&D  +  

55 S&D  +  

56 S&D  +  

133. bek. után 19 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ESz + 367, 269, 6 

135. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

136. bek. után 11 EFDD NSz - 156, 472, 22 

12 EFDD NSz - 137, 488, 18 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 480, 149, 16 
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Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 33., 34., 36. és 37. bek., mód.:2., 3., 57., 58., 59., 60., 61. 

ECR: 6., 23. és 33. bek., mód.: 1., 2., 3., 4. 

GUE/NGL: mód.: 31., 34., 35. 

EFDD: mód.: 7., 11., 12., 32. 

Verts/ALE: 23. bek., mód.: 25., 27., 59., 60., 61. 

S&D: 33., 36., 37., 73., 75. és 99. bek., mód.: 37., 40., 44., 45., 48., 49., 57., 58., 59., 60., 

61. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 14. és 49. bek. 

S&D: 23., 32. és 72. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

mód.: 52. 

1. rész "aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az ülések szervezésének és a konferenciák 

lebonyolításának feladata elaprózódik a különböző főigazgatóságok között," 

2. rész "és aggasztja, hogy legutóbb példa nélküli módon bezártak néhány tolmácsfülkét 

amiatt, hogy nem vettek fel kellő számú tolmácsot; sürgeti a főtitkárt, hogy javítsa a 

tolmácsolás igénylési rendszerét, és kezelje a tolmácsok felvételével kapcsolatos 

aggályokat;" 

 
13. bek. 

1. rész "megjegyzi, hogy következetlenség volt megfigyelhető az Európai Parlament 

mentesítésére vonatkozó jelentéstervezet előterjesztésének időpontja és a Parlament 

Főtitkárságához benyújtható további kérdések időpontja között;" 

2. rész "sürgeti a főtitkárt, hogy a bizottsági szavazás előtt adjon választ az előadó által 

benyújtott kérdésekre;" 

 
14. bek. 

1. rész "megjegyzi, hogy a főtitkár a módosítások határideje előtt kevesebb mint 24 órával 

válaszolt a képviselők kiegészítő kérdéseire;" 

2. rész "sürgeti a főtitkárt, hogy javítson ezen a helyzeten;" 

 
26. bek. 

1. rész "emlékeztet arra, hogy az említett megállapodás keretében legfeljebb 80 tisztviselőt 

helyeznek át a Parlamentbe az EGSZB-ből és a Régiók Bizottságából (a fordítói és 

asszisztensi szolgálatból), akik az Európai Parlament új Kutatószolgálatánál fognak 

dolgozni; úgy véli, hogy ennek az áthelyezésnek lehetővé kell tennie azt, hogy 

növekedjen a Parlamenten belül készített dokumentumok száma és kevesebb 

költségvetési forrásra legyen szükség a tanulmányok, felmérések vagy értékelések 

kiszervezésére;" 

2. rész "aggodalommal állapítja meg, hogy mostanáig 25 tisztviselőt helyeztek át az 

EGSZB-ből és 24 tisztviselőt a Régiók Bizottságából az Európai Parlament 

Kutatószolgálatához, akiknek nagy része közel áll a nyugdíjazáshoz, ami az EGSZB 

és a Régiók Bizottsága költségvetésének személyzeti fejezeteiben jelentős 

megtakarítást jelent, ugyanakkor a Parlament költségvetésében jelentős 

költségnövekedést idéz elő mind rövid távon (bérek), mind közép- és hosszú távon 

(nyugdíjak);" 
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53. bek. 

1. rész "emlékeztet rá, hogy az új képviselői kutatási szolgálat külön kutatási kapacitást 

kezdett biztosítani az egyes képviselők részére, a főbb szakpolitikai területekre 

vonatkozó tájékoztató anyagok előállítása révén; hangsúlyozza, hogy működésének 

első teljes évében a kutatási szolgálat több mint 450 kiadványt készített, a 

képviselőktől érkezett 1 675 kérésre adott választ, és a Parlament egyéb partnereitől 

érkezett 745 hasonló kérésnek tett eleget; megállapítja, hogy a szolgálatnak 

köszönhetően lényeges információk nagy mennyiségéhez lehet hozzájutni, aminek 

jelentős mértékben csökkentenie kell külső szakértők bevonását, tetemes 

megtakarítást hozva létre;" 

2. rész "felszólít, hogy az összes nagy tevékenységi területre vonatkozó tájékoztató 

dokumentumokat fordítsák le a tagállamok hivatalos nyelveire;" 

 
83. bek. 

1. rész "sajnálja, hogy az Elnökség nem tett semmilyen lépést a Parlament 2015. április 29-i 

állásfoglalásának 71. pontja nyomán;" 

2. rész "kéri az Elnökséget, hogy sürgősen hozza meg a szükséges intézkedéseket a célból, 

hogy az akkreditált parlamenti asszisztensek munkahelyi zaklatásának 

megelőzésével foglalkozó tanácsadó bizottság felépítése kiegyensúlyozott legyen és 

tagjai között legyen legalább két akkreditált parlamenti asszisztens;" 

 
84. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: "hangsúlyozza, hogy a rendelkezésre álló személyzeti és 

technikai erőforrások nem voltak elegendőek ahhoz, hogy elkerülhető legyen egyes 

asszisztensek szerződésének késedelmes aláírása, néhány szerződés megszakítása, 

valamint a napidíjak, egyéb juttatások és ennek következtében a fizetések 

késedelmes kifizetése;" 

2. rész a fenti szövegrész 

 
85. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: "az intézmény által elkövetett," és "esetleges hivatali 

visszásságokból eredő" 

2. rész a fenti szövegrész 

 
135. bek. 

1. rész "üdvözli az elkerülhetetlen kibocsátások kompenzálására tett kiegészítő 

intézkedéseket; felhívja a Parlamentet, hogy dolgozzon ki további szén-dioxid-

kompenzációs politikákat," 

2. rész "beleértve az akkreditált parlamenti asszisztensekre vonatkozó kompenzáció 

lehetőségét is;" 

 
Verts/ALE: 

126. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: "legmagasabb szintű" 

2. rész a fenti szövegrész 
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S&D: 

mód.: 34. 

1. rész "sürgeti a Parlamentet, hogy fogadjon el szabályokat annak érdekében, hogy a 

lobbisták/érdekképviseletek szakpolitikai intézkedések, jogszabályok és 

módosítások tervezetéhez való mindennemű hozzájárulását tegyék közzé mint 

„jogalkotási lábnyomot”;" 

2. rész "javasolja, hogy ez a jogalkotási lábnyom álljon egy űrlapból, amelyet a 

jelentésekhez csatolnak, és amely részletesen bemutatja az összes lobbistát, akivel az 

adott ügyért felelős személyek találkoztak az egyes jelentések kidolgozása során, és 

egyértelműen jelzi, hogy melyik lobbistának volt jelentős befolyása az ügyre, 

valamint egy második dokumentumból, amely online, a Parlament hivatalos 

honlapján felsorolja az összes írásos hozzászólást, és közvetlenül össze van 

kapcsolva az átláthatósági nyilvántartással, valamint hogy az előadók tegyék közzé a 

jogalkotási lábnyomot;" 
 

Egyéb 

A 23. és 24. módosítást visszavonták. 

 

A 30., 38., 39., 41., 42., 43. és 53. módosítást visszavonták. 

 

Markus Pieper  képviselő a következő szóbeli módosítást nyújtotta be a 36. módosításhoz: 

„69. megjegyzi, hogy magára a LUX filmdíjra fordított kiadások 2014-ben 391 506 eurót tettek ki, 

ami jelentősen alacsonyabb a korábbi évek költségénél (2013: 448 000 EUR, 2012: 434 421 EUR), és 

amely kiadások a hivatalos kiválasztást, a versenyt – beleértve az Unió 24 hivatalos nyelvén történő 

feliratozást –, a 28 tagállamban történő vetítés kópiáit és a díjátadási ünnepséget fedezték; emlékeztet 

arra, hogy a LUX filmdíj reklámozása és népszerűsítése – a Szaharov-díjjal és a nők jogaival együtt – 

arra szolgál, hogy szemléltesse a Parlament elkötelezettségét az olyan konszenzus tárgyát képező 

értékek mellett, mint az emberi jogok és a szolidaritás, valamint a kulturális és nyelvi sokszínűség 

melletti elkötelezettség; mély sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy még nem áll rendelkezésre annak a 

felmérésnek az eredménye, amelyet a LUX díj ismertségéről és hatásáról kértek a 2013-as mentesítési 

jelentésben; kéri, hogy a tanulmány eredményeit 2016 közepéig hozzák nyilvánosságra, és azokat 

hivatalosan mutassák be a Költségvetési Ellenőrző Bizottságnak és a Kulturális és Oktatási 

Bizottságnak;” 

 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). 
 

 

15. 2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Tanács és 

Tanács 

Jelentés: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 
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Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

A mentesítés elhalasztására vonatkozó határozat 

szavazás: határozat (a szöveg 

egésze) 

NSz + 633, 10, 0 

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

NSz + 637, 7, 1 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: határozat (a szöveg egésze) 
 

Egyéb 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). 

16. 2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Bíróság 

Jelentés: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg egésze)  +  

Állásfoglalási indítvány 

12. bek. 1 S&D  -  

21. bek. 2 S&D  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 523, 117, 6 

 

 

Egyéb 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). 

17. 2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai 

Számvevőszék 

Jelentés: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg egésze)  +  

Állásfoglalási indítvány 

8. bek. 1 S&D  +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 575, 48, 25 

 

Egyéb 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). 
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18. 2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Gazdasági 

és Szociális Bizottság 

Jelentés: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg egésze)  +  

Állásfoglalási indítvány 

8. bek. 1 S&D ESz + 339, 298, 6 

11. bek. után 2 S&D  +  

12. bek. 3 S&D  -  

15. bek. után 4 S&D ESz + 326, 229, 89 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 526, 116, 5 

 

Egyéb 

Az 5a. módosítást visszavonták. 
 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). 
 

19. 2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Régiók Bizottsága 

Jelentés: Monica Macovei (A8-0132/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg egésze)  +  

Állásfoglalási indítvány 

8. bek. 1 S&D ESz - 256, 385, 1 

14. bek. 2 S&D  -  

32. bek. 3 S&D ESz + 343, 195, 99 

34. bek. 4 S&D  -  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

35. bek. 5 S&D ESz + 392, 217, 32 

38. bek. 6T S&D  +  

7 S&D  ↓  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 522, 105, 18 

 

Egyéb 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). 
 

 

20. 2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Külügyi 

Szolgálat 

Jelentés: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg egésze)  +  

Állásfoglalási indítvány 

11. bek. 2 S&D  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

24. bek. 8T ENF  -  

26. bek. 3 S&D  -  

27. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

31. bek. 4T S&D  -  

32. bek. után 1 S&D ESz - 291, 319, 32 

39. bek. 5T S&D  -  

45. bek. 6T S&D  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 376, 116, 152 

 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 

11. bek. 

1. rész "tudomásul veszi az új szervezeti diagramot és ezzel kapcsolatban a korábbi magas 

vezetői arányú igazgatási struktúra ésszerűsítését egy kevésbé hierarchikus rendszer 

javára;" 

2. rész "mindazonáltal sajnálattal jegyzi meg, hogy az EKSZ belső adminisztratív és 

pénzügyi kerete még mindig túlzottan összetett és merev; megállapítja, hogy a 

jelenlegi struktúra nem teszi lehetővé az EKSZ számára a válságokra időben történő 

reagálást, és ehhez hasonlóan a kulcsfontosságú információkhoz való hozzáférés is 

hosszadalmas;" 

3. rész "felhívja az EKSZ-t, hogy a Bizottsággal, a Tanáccsal és a tagállamokkal 

együttműködésben készítsen elő további reformokat belső eljárásai ésszerűsítése és 

struktúrájának egyszerűsítése érdekében;" 

 
27. bek. 

1. rész "emellett úgy véli, hogy az uniós képviseletvezetőket felvételük során és 

kiküldetésük előtt rendszeresen emlékeztetni kell az igazgatásban betöltendő, 

képviseletük műveleti portfóliójával kapcsolatos irányítási és felügyeleti feladataikra 

(főbb menedzsment folyamatok, ellenőrzési menedzsment, fő teljesítménymutatók 

megfelelő megértése és értékelése)," 

2. rész "hogy ne csak feladatkörük politikai aspektusát helyezzék előtérbe vagy arra 

koncentráljanak;" 
 

Egyéb 

A 7a. módosítást törölték. 

 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). 
 

 

21. 2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai 

ombudsman 

Jelentés: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg egésze)  +  

Állásfoglalási indítvány 

5. bek. 1 S&D  -  

6. bek. 2 S&D ESz + 298, 293, 46 

7. bek. 3 S&D ESz - 237, 362, 40 

10. bek. 4 S&D  +  

20. bek. 5 S&D NSz - 233, 325, 84 

22. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 538, 84, 19 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 541, 64, 29 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: mód.: 5. 

ECR, Verts/ALE: 22. bek. 
 

Egyéb 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). 

 
 

22. 2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai 

adatvédelmi biztos 

Jelentés: Monica Macovei (A8-0109/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg 

egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

NSz + 513, 106, 14 
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Egyéb 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). 
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23. 2014. évi mentesítés: az uniós ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és 

ellenőrzése 

Jelentés: Derek Vaughan (A8-0080/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

18. bek. 2 GUE/NGL ESz + 312, 305, 21 

39. bek. 1 S&D  +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 519, 118, 3 

 

Egyéb 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). 
 

24. 2014. évi mentesítés: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) 

Jelentés: Derek Vaughan (A8-0087/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg 

egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

NSz + 515, 112, 17 

 

Egyéb 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). 
 

 

25. 2014. évi mentesítés: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének 

Hivatala (BEREC) 

Jelentés: Derek Vaughan (A8-0093/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 
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Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg 

egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

NSz + 515, 109, 13 

 

Egyéb 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). 
 

 

26. 2014. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT) 

Jelentés: Derek Vaughan (A8-0084/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg 

egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

NSz + 510, 116, 9 

 

Egyéb 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). 
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27. 2014. évi mentesítés: Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (CEDEFOP) 

Jelentés: Derek Vaughan (A8-0082/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg 

egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

NSz + 514, 123, 3 

 

Egyéb 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). 
 

 

28. 2014. évi mentesítés: Európai Rendőrakadémia (CEPOL) 

Jelentés: Derek Vaughan (A8-0088/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg 

egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

NSz + 511, 114, 13 

 

Egyéb 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). 
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29. 2014. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) 

Jelentés: Derek Vaughan (A8-0095/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg 

egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

NSz + 521, 111, 8 

 

Egyéb 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). 
 

 

30. 2014. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) 

Jelentés: Derek Vaughan (A8-0133/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg 

egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

NSz + 515, 120, 6 

 

Egyéb 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). 
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31. 2014. évi mentesítés: Európai Bankhatóság (EBH) 

Jelentés: Derek Vaughan (A8-0090/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg 

egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

NSz + 512, 103, 26 

 

Egyéb 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). 
 

 

32. 2014. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 

(ECDC) 

Jelentés: Derek Vaughan (A8-0103/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg 

egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

NSz + 515, 90, 30 

 

Egyéb 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). 
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33. 2014. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség (AEPC) 

Jelentés: Derek Vaughan (A8-0118/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg 

egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

NSz + 508, 121, 7 

 

Egyéb 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). 
 

 

34. 2014. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) 

Jelentés: Derek Vaughan (A8-0100/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg 

egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

NSz + 514, 119, 6 

 

Egyéb 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). 
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35. 2014. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) 

Jelentés: Derek Vaughan (A8-0104/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg egésze)  +  

Állásfoglalási indítvány 

23. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 509, 125, 4 

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 23. bek. 
 

Egyéb 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). 
 

 

36. 2014. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 

Jelentés: Derek Vaughan (A8-0086/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg egésze) ESz + 415, 216, 9 

Állásfoglalási indítvány 

5. bek. után 3 Verts/ALE  -  

8. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

3/ESz - 267, 351, 21 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

9. bek. 9 S&D  +  

9. bek. után 5 Verts/ALE NSz - 207, 395, 35 

6 Verts/ALE NSz - 206, 404, 29 

11. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

12. bek. 7 Verts/ALE  -  

13. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

15. bek. után 8 Verts/ALE  -  

19. bek. 1 EFDD  -  

19. bek. után 2 EFDD  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 472, 162, 9 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: mód.: 5., 6. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 8., 11. és 13. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

8. bek. 

1. rész "tudomásul veszi, hogy a hatóság projektet indított az éves érdekeltségi 

nyilatkozatok ellenőrzési és feldolgozási módszerének módosítása céljából, annak 

érdekében, az érdekeltségi nyilatkozatokra vonatkozó szabályokkal fokozottabb 

összhangban és azoknak jobban megfelelően tudjon eljárni; megállapítja továbbá, 

hogy ez az új rendszer, amelynek kiépítését várhatóan 2016 folyamán fejezik be, az 

éves érdekeltségi nyilatkozatok központi átvilágítását irányozza elő, és a felelősséget 

a hatóság tudományos osztályairól a jogi és szabályozási osztályra hárítja át;" 

2. rész "felhívja a hatóságot, hogy stratégiájába foglalja bele azt a tilalmat, hogy olyan – 

akár a tagállamok által delegált – szakértők segítségét vegye igénybe, akik nem 

töltik ki megfelelően és érdemben az összeférhetetlenségi nyilatkozatot;" 

3. rész "felhívja a hatóságot, hogy stratégiájába foglalja bele azt az előírást, hogy a 

szakértőknek a hatóság számára való munkavégzés időtartama alatt tájékoztatniuk 

kell a hatóságot minden változásról;" 
 

Egyéb 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). 

A 4. módosítást törölték. 
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37. 2014. évi mentesítés: Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) 

Jelentés: Derek Vaughan (A8-0085/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg 

egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

NSz + 508, 125, 3 

 

Egyéb 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). 
 

 

38. 2014. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 

(EIOPA) 

Jelentés: Derek Vaughan (A8-0091/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg 

egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

NSz + 511, 112, 11 

 

Egyéb 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). 
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39. 2014. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 

Jelentés: Derek Vaughan (A8-0117/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg 

egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

NSz + 513, 113, 13 

 

Egyéb 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). 
 

 

40. 2014. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség (EMEA) 

Jelentés: Derek Vaughan (A8-0114/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg egésze)  +  

Állásfoglalási indítvány 

20. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 516, 113, 10 

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 20. bek. 
 

Egyéb 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). 
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41. 2014. évi mentesítés: A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai 

Megfigyelőközpontja (EMCDDA) 

Jelentés: Derek Vaughan (A8-0105/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg 

egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

NSz + 508, 113, 8 

 

Egyéb 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). 
 

 

42. 2014. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) 

Jelentés: Derek Vaughan (A8-0102/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg 

egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

NSz + 510, 116, 11 

 

Egyéb 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). 
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43. 2014. évi mentesítés: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 

(ENISA) 

Jelentés: Derek Vaughan (A8-0098/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg 

egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

NSz + 509, 126, 5 

 

Egyéb 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). 
 

 

44. 2014. évi mentesítés: Európai Vasúti Ügynökség (ERA) 

Jelentés: Derek Vaughan (A8-0106/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg 

egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

NSz + 511, 115, 11 

 

Egyéb 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). 
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45. 2014. évi mentesítés: Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) 

Jelentés: Derek Vaughan (A8-0096/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg 

egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

NSz + 516, 113, 8 

 

Egyéb 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). 
 

 

46. 2014. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (ETF) 

Jelentés: Derek Vaughan (A8-0116/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg 

egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

NSz + 509, 118, 7 

 

Egyéb 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). 
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47. 2014. évi mentesítés: A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén 

Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző 

Európai Ügynökség (EU-LISA) 

Jelentés: Derek Vaughan (A8-0124/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg 

egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

NSz + 501, 121, 7 

 

Egyéb 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). 
 

 

48. 2014. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi 

Ügynökség (EU-OSHA) 

Jelentés: Derek Vaughan (A8-0134/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg 

egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

NSz + 505, 119, 2 

 

Egyéb 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). 
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49. 2014. évi mentesítés: EURATOM Ellátási Ügynökség (ESA) 

Jelentés: Derek Vaughan (A8-0110/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg 

egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

NSz + 498, 115, 18 

 

Egyéb 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). 
 

 

50. 2014. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények 

Javításáért (EUROFOUND) 

Jelentés: Derek Vaughan (A8-0120/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg 

egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

NSz + 507, 115, 8 

 

Egyéb 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). 
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51. 2014. évi mentesítés: Európai Igazságügyi Együttműködési Egység (Eurojust) 

Jelentés: Derek Vaughan (A8-0099/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg 

egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

NSz + 509, 113, 13 

 

Egyéb 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). 
 

 

52. 2014. évi mentesítés: Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL) 

Jelentés: Derek Vaughan (A8-0122/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg 

egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

NSz + 505, 108, 17 

 

Egyéb 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). 
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53. 2014. évi mentesítés: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) 

Jelentés: Derek Vaughan (A8-0108/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg egésze)  +  

Állásfoglalási indítvány 

11. bek. 2 PPE  +  

1 EFDD  ↓  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 510, 117, 10 

 

Egyéb 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). 
 

 

54. 2014. évi mentesítés: Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív 

Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX) 

Jelentés: Derek Vaughan (A8-0115/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg 

egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

NSz + 494, 123, 16 

 

Egyéb 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). 
 

 



P8_PV-PROV(2016)04-28(VOT)_HU.doc 43 PE 582.702 

55. 2014. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség (GSA) 

Jelentés: Derek Vaughan (A8-0112/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg 

egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

NSz + 515, 109, 10 

 

Egyéb 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). 
 

 

56. 2014. évi mentesítés: ARTEMIS közös vállalkozás 

Jelentés: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

A mentesítés elhalasztására vonatkozó határozat 

szavazás: határozat (a szöveg 

egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

NSz + 600, 35, 0 

 

Egyéb 

A mentesítés elhalasztásáról szóló határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik 

(lásd az eljárási szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdésének b) pontját). 
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57. 2014. évi mentesítés: Tiszta Égbolt közös vállalkozás 

Jelentés: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg 

egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

NSz + 520, 111, 0 

 

Egyéb 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). 
 

 

58. 2014. évi mentesítés: ECSEL közös vállalkozás 

Jelentés: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg 

egésze) 

NSz + 432, 173, 23 

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

NSz + 508, 118, 4 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: határozat (a szöveg egésze) 
 

Egyéb 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). 
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59. 2014. évi mentesítés: ENIAC közös vállalkozás 

Jelentés: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

A mentesítés elhalasztására vonatkozó határozat 

szavazás: határozat (a szöveg 

egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

NSz + 595, 40, 0 

 

Egyéb 

A mentesítés elhalasztásáról szóló határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik 

(lásd az eljárási szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdésének b) pontját). 
 

 

60. 2014. évi mentesítés: Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 

Jelentés: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg 

egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

NSz + 519, 107, 3 

 

Egyéb 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). 
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61. 2014. évi mentesítés: az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló 

kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás (IMI) 

Jelentés: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg 

egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

NSz + 512, 113, 7 

 

Egyéb 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). 
 

 

62. 2014. évi mentesítés: Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 

Jelentés: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

A mentesítés elhalasztására vonatkozó határozat 

szavazás: határozat (a szöveg egésze) NSz + 594, 30, 5 

Állásfoglalási indítvány 

3. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

4. bek. után 1 Verts/ALE NSz - 195, 421, 15 

5. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

3 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 570, 55, 7 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: határozat (a szöveg egésze), mód.: 1. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 

3. bek. 

1. rész "megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés hangsúlyozta, hogy a 2010. július 7-én 

elfogadott tanácsi következtetések 2008-as értéken számolva 6 600 000 000 eurót 

hagytak jóvá a közös vállalkozásnak a projekt ITER kiépítési szakaszára vonatkozó 

hozzájárulására; megjegyzi, hogy ez az összeg, amely megduplázta a projekt e 

szakaszára a költségvetésben eredetileg elkülönített költséget, nem tartalmazza a 

Bizottság által 2010-ben az esetleges kockázatok fedezésére javasolt 663 000 000 

eurót; tudomásul veszi, hogy az ITER-szervezet tartalékalapot hozott létre azzal a 

céllal, hogy világosabb mechanizmust biztosítson, amely kárpótolja a nemzeti 

ügynökségeket a tervezés változásaiért, és arra ösztönzi a belső szervezetet, hogy 

olyan megoldásokat fogadjon el, amelyek minimalizálják a költségeket az ITER 

2013-as vezetői értékelésében azonosított gyengeségek orvoslása érdekében;" 

2. rész "úgy véli, hogy a projekt jelentős növekedése veszélyeztetheti az uniós 

költségvetésből finanszírozott egyéb programokat, és ellentmondhat a „pénzért 

értéket” elvnek;" 

 
5. bek. 

1. rész "tudomásul veszi, hogy 2014 novemberében a közös vállalkozás (2008-as értéken 

számolva) 428 000 000 euróra becsülte a projekt kiépítési szakaszának végéig 

várható hiányt („negatív kockázat”); tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás 

jelenleg a költségmegtakarítási intézkedéseken keresztül egy pontosabb és 

aktuálisabb becslésen dolgozik, és hogy a költségellenőrzés továbbra is elsőbbséget 

élvez az átfogó projektirányítás szintjén az ITER-szervezet új főigazgatójának 

vezetése alatt;" 

2. rész "rámutat, hogy a Költségvetési Ellenőrző Bizottság 2016. február 22-én tartott 

ülésén a Bizottság nyilvánosan kijelentette, hogy „elutasítja” az ITER-szervezet új 

főigazgatója által készített, cselekvési tervre irányuló javaslatot;" 

3. rész "megjegyzi továbbá, hogy a közös vállalkozás központi rendszert vezetett be a 

költségadatok kezelésére annak érdekében, hogy fenntartsa a költségvetés 

alakulásának szoros ellenőrzését és rendszeresen figyelemmel kísérje a 

költségeltéréseket;" 
 

Egyéb 

A mentesítés elhalasztásáról szóló határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik 

(lásd az eljárási szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdésének b) pontját). 
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63. 2014. évi mentesítés: SESAR közös vállalkozás 

Jelentés: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Mentesítésről szóló határozat 

szavazás: határozat (a szöveg 

egésze) 

 +  

Állásfoglalási indítvány 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

NSz + 515, 111, 1 

 

Egyéb 

A mentesítési határozatról való szavazás az elszámolások lezárására vonatkozik (lásd az eljárási 

szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). 
 

 

64. Európai Beruházási Bank (EBB ) – 2014. évi éves jelentés 

Jelentés: Georgi Pirinski (A8-0050/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2. bek. után 7 S&D NSz + 365, 228, 28 

9. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

39. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

40. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ESz - 261, 352, 9 

2/ESz + 323, 289, 8 

3 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

54. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

59. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

41. bek. után 1 EFDD  -  

2 EFDD  -  

3 EFDD  -  

51. bek. után 4 EFDD  -  

55. bek. után 5 EFDD rész.   

1/ESz + 364, 250, 5 

2/ESz + 332, 282, 7 

A. preb. 6 S&D  +  

E. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 -  

2 ↓  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 468, 87, 66 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: mód.: 7. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 59. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 

mód.: 5. 

1. rész a teljes szöveg, kivéve: "és a csatlakozási tárgyalások 2004-es megnyitását követően 

az EBB fokozta hitelezési tevékenységét az országban, és mintegy 23 milliárd eurót 

bocsátott rendelkezésre az elmúlt évtizedben; sajnálja, hogy az Unióban tartóssá vált 

gazdasági válság ellenére jelenleg Törökország az EBB-kölcsönök 3,5%-ával (2015) 

első helyen szerepel az EBB unión kívüli kedvezményezett országainak listáján;" 

2. rész a fenti szövegrész 
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ECR: 

E. preb. 

1. rész a teljes szöveg, kivéve: "„konvergenciagépezetként”" 

2. rész a fenti szövegrész 

 
9. bek. 

1. rész "felkéri az EBB-t, hogy a projektek vizsgálata és értékelése során biztosítson döntő 

prioritást a beruházások hosszú távú hatásának, a pénzügyi mutatók mellett 

figyelembe véve" 

2. rész "mindenekelőtt e mutatóknak a foglalkoztatás, a szociális normák és a környezet 

területén megvalósuló további előrelépések révén a fenntartható fejlődésre és a jobb 

életminőségre gyakorolt hatását is;" 

 
39. bek. 

1. rész a teljes szöveg, kivéve: "szorgalmazza ezért, hogy az EBB-finanszírozást a magas 

munkanélküliség által leginkább sújtott területeken, illetve több szociális 

infrastruktúrát érintő projekt érdekében alkalmazzák;" 

2. rész a fenti szövegrész 

 
54. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: "a konfliktusoktól és a mélyszegénységtől szenvedő" és  "az 

EU és e régiók közötti fejlettségbeli különbség csökkentése mint fő cél érdekében," 

2. rész a fenti szövegrész 

 
ECR, S&D: 

40. bek. 

1. rész "sajnálja – mind a lakosság érdekeit, mind az éghajlatváltozással kapcsolatos 

intézkedéseket tekintve –, hogy mostanáig számtalan esetben használták fel a 

finanszírozást pénzügyi szempontból nem fenntartható infrastrukturális projektek 

támogatására;" 

2. rész "aggodalommal állapítja meg, hogy gyakran részesülnek finanszírozásban olyan 

infrastruktúrák – például autópályák –, amelyek a szén-dioxid-mentes gazdaság 

hosszú távú uniós célkitűzéseivel ellentétben a fosszilis tüzelőanyagok fogyasztását 

ösztönzik;" 

3. rész "kéri az EBB-t, hogy kötelező módon építsen be a környezeti, gazdasági és 

társadalmi hozzáadott értékről készülő független előzetes értékelést az Unión belül 

és kívül finanszírozott projektek kiválasztási folyamatába, és minden előzetes és 

utólagos értékelést az érdekelt felek, a helyi, regionális és nemzeti hatóságok, 

valamint a civil társadalom képviselőinek tényleges részvételével végezzenek el; 

kéri továbbá, hogy az említett értékelések megállapításait, valamint az alkalmazott 

mutatókat teljes körűen tegyék közzé és hozzáférhetővé;" 
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65. Kórházak és iskolák elleni támadások – a nemzetközi humanitárius jog megsértése 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, 

B8-0492/2016, B8-0493/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0488/2016  

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

2. bek. után 4 GUE/NGL  -  

7. bek. 5 GUE/NGL rész.   

1/NSz + 350, 165, 103 

2/NSz + 294, 182, 120 

3/NSz + 312, 183, 112 

4/NSz + 319, 156, 123 

10. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

11. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 329, 197, 94 

14. bek. 6 GUE/NGL  -  

21. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 500, 93, 29 

A. preb. 2 GUE/NGL  -  

G. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

L. preb. 3 GUE/NGL NSz + 319, 160, 132 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai 

B8-0488/2016  ALDE  ↓  

B8-0489/2016  PPE  ↓  

B8-0490/2016  ECR  ↓  

B8-0491/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0492/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0493/2016  S&D  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 11. és 21. bek. 

GUE/NGL: mód.: 3., 5. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 11. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

G. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: "feltételek nélkül" és "azaz a segélyeket politikai, gazdasági 

vagy biztonsági megfontolásoktól és mindennemű megkülönböztetéstől mentesen 

kell nyújtani;" 

2. rész a fenti szövegrész 

 
10. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: "az Európai Uniónak és tagállamainak" kivéve. "állam" 

2. rész a fenti szövegrész 

 
mód.: 5. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: "az embertelen bánásmód állandósítása helyett" és 

"szexuális és reproduktív" és "(köztük a biztonságos abortuszhoz)" 

2. rész "szexuális és reproduktív" 

3. rész "(köztük a biztonságos abortuszhoz)" 

4. rész "az embertelen bánásmód állandósítása helyett" 
 

Egyéb 

Az 1a. módosítást visszavonták. 

Javier Nart (ALDE képviselőcsoport) szintén aláírta az RC-B8-0488/2016 sz. állásfoglalási indítványt.  

Kateřina Konečná és Jiří Maštálka (GUE/NGL képviselőcsoport) visszavonta aláírását a 4. 

módosításról. 
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66. A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés 

Jelentés: Laura Ferrara (A8-0141/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

7. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

8. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ESz + 367, 232, 12 

2 +  

9. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

10. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

14. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

15. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 366, 191, 52 

24. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

25. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

27. bek. 1 ALDE NSz - 196, 402, 13 

29. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 356, 201, 49 

31. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

33. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 392, 216, 4 

34. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

40. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

42. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 327, 282, 3 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 523, 37, 46 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: mód.: 1., 33. bek. (2. rész) 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 24. és 31. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 

40. bek. 

1. rész "felkéri a Bizottságot annak nyomon követésére, hogy betartják-e a tagállamok az 

1303/2013/EU rendeletben meghatározott információs és kommunikációs 

kötelezettségeket," 

2. rész "és szükség esetén fogadja el a fent említett kötelezettségek megsértésekor 

alkalmazandó szankciókat;" 
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Verts/ALE: 

29. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: "helyi hatóságok és regionális szervezetek" 

2. rész a fenti szövegrész 

 
PPE: 

7. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: "(beleértve a közkézen forgó dokumentumokat, az érintett 

személyeket, a leadott szavazatokat stb.)" és "ezért szükségesnek tartja egy, az 

összes említett tételt tartalmazó számítógépes nyilvántartás közzétételét;" 

2. rész a fenti szövegrész 

 
8. bek. 

1. rész "nyomatékosan kéri a Bizottságot, hogy jelöljön ki egy, az átláthatóságért és a 

dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésért felelős biztost;" 

2. rész "felhívja a Bizottság alelnökét, hogy addig is és a lehető leghamarabb terjesszen elő 

ambiciózus cselekvési tervet az átláthatóságra és a dokumentumokhoz való 

nyilvános hozzáférésre vonatkozóan, elismerve, hogy a szabályozás javításának 

sarokköve az átláthatóság;" 

 
9. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: "a közvetlen demokrácia" 

2. rész a fenti szövegrész 

 
10. bek. 

1. rész "sajnálja, hogy a hivatalos dokumentumokat gyakran túlminősítik; megismétli azon 

álláspontját, hogy világos és egységes szabályokat kell megállapítani a 

dokumentumok minősítésére és minősítésének feloldására vonatkozóan; sajnálja, 

hogy az intézmények megfelelő indokolás nélkül kérelmeznek zárt üléseket; 

ismételten felhívja az intézményeket, hogy az 1049/2001/EK rendelettel 

összhangban vizsgálják meg és nyilvánosan indokolják a zárt ülésekre irányuló 

kérelmeket; úgy véli, hogy a parlamenti zárt ülésekre irányuló kérelmeket a 

Parlamentnek eseti alapon kell megvizsgálnia;" 

2. rész "véleménye szerint a minősítés és a minősítésfeloldás folyamatát független 

felügyeleti hatóságnak kell ellenőriznie;" 

 
14. bek. 

1. rész "felhívja az intézményeket, hogy értékeljék és szükség esetén vizsgálják felül a 

jogellenes magatartás jelentésére vonatkozó belső előírásaikat, valamint kéri a 

visszaéléseket bejelentő személyek védelmét; felszólítja különösen a Bizottságot, 

hogy számoljon be a Parlamentnek a visszaélések bejelentése terén az uniós 

személyzetre alkalmazandó, 2012-ben elfogadott új szabályokkal és azok 

végrehajtási intézkedéseivel kapcsolatos tapasztalatairól;" 

2. rész "felszólítja a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatot a visszaélést bejelentő 

személyek erkölcsi és pénzügyi védelmére irányulóan annak érdekében, hogy a 

demokratikus rendszer részeként e személyek megfelelő védelemben és 

támogatásban részesüljenek;" 
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15. bek. 

1. rész "emlékeztet, hogy az EUSZ és EUMSZ hatálybalépését követően a 

dokumentumokhoz való hozzáférés joga az EU valamennyi intézményére, szervére 

és ügynökségére vonatkozik; úgy véli ezért, hogy a Szerződések rendelkezései, 

valamint az Európai Bíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága állandó ítélkezési 

gyakorlata fényében sürgősen naprakésszé kell tenni és jelentősen módosítani kell az 

1049/2001/EK rendeletet;" 

2. rész "alapvetőnek tartja a rendelet hatályának kiterjesztését minden olyan európai 

intézményre, amelyre az jelenleg nem vonatkozik, mint például az Európai Tanács, 

az Európai Központi Bank, a Bíróság és az EU valamennyi szerve és ügynöksége;" 

 
25. bek. 

1. rész "sajnálja, hogy a formális és informális háromoldalú egyeztetések dokumentumainak 

kiszivárgása miatt a jól értesült és jó kapcsolatokkal rendelkező érdekcsoportok 

eltérő mértékben férnek hozzá a dokumentumokhoz, és ezáltal a jogalkotási 

folyamathoz;" 

2. rész "megjegyzi, hogy kevésbé fordulnának elő kiszivárogtatások, ha a háromoldalú 

egyeztetések dokumentumait egy könnyen hozzáférhető platformon proaktív módon, 

haladéktalanul közzétennék;" 

 
34. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: "felhívja a Bizottságot, hogy a tárgyalási meghatalmazás 

kidolgozása előtt egyeztessen a Parlamenttel;" 

2. rész a fenti szövegrész 

 
42. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: "ugyanakkor sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az EKB e téren 

a világ más központi bankjaihoz képest jelentős lemaradásban van;" 

2. rész a fenti szövegrész 

 
ECR: 

33. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: "többek között kötelezve az intézményeket arra, hogy 

tegyék közzé az uniós tárgyalóra ruházott tárgyalási meghatalmazást" 

2. rész a fenti szövegrész 
 

 

67. Női háztartási alkalmazottak és gondozók az EU-ban 

Jelentés: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 314, 273, 18 

2. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 538, 48, 16 

2/NSz - 270, 309, 11 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

3/NSz + 460, 123, 18 

4/NSz + 302, 267, 27 

9. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

11. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

12. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 493, 17, 96 

13. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 324, 38, 225 

14. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

15. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

17. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

19. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

22. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 301, 235, 69 

2/NSz - 279, 300, 15 

3/NSz + 295, 281, 14 

23. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

24. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

25. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 308, 240, 52 

32. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

33. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 516, 81, 3 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

34. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

35. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

40. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

41. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

43. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

56. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

60. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

61. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

64. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ESz + 281, 128, 178 

2 +  

65. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

66. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz - 253, 326, 12 

68. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

E. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

3/ESz + 322, 251, 16 

I. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

3 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

K. preb. bek. eredeti szöveg kül. -  

O. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 252, 257, 78 

R. preb. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 271, 184, 97 

V. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

Y. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

Z. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

AE. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 281, 300, 3 

AG. preb. bek. eredeti szöveg kül. -  

AH. preb. bek. eredeti szöveg kül. -  

AI. preb. bek. eredeti szöveg kül. -  

AK. preb. bek. eredeti szöveg kül. -  

AM. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 284, 295, 6 

AO. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

AX. preb. bek. eredeti szöveg kül. -  

BA. preb. bek. eredeti szöveg kül. -  

BD. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 326, 23, 242 

BE. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

BF. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

BL. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

BM. preb. bek. eredeti szöveg kül. -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 279, 105, 204 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 1. bek., 2. bek. (3. és 4. rész), 33. bek. (2. rész) 

S&D: BD. preb., 12. és 13. bek. 

ENF: 22. és 25. bek. 

GUE/NGL: 2. bek. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: Y., AH., AM. és AO. preb., 9. és 25. bek. 

S&D: AG., AI., AK., AX., BM. és BA. preb., 32., 34., 40., 41., 43. és 68. bek. 

PPE: K., R., V., AH., BD., BE. és BF. preb., 13., 14., 15., 19., 22., 23., 24., 35., 60., 64., 

65. és 66. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

22. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: "a Bizottságot és" és "és vezessenek be célzott jogszerű 

migrációs programokat;" 

2. rész "a Bizottságot és" 

3. rész "és vezessenek be célzott jogszerű migrációs programokat;" 

 
56. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: "a Bizottságot és" 

2. rész a fenti szövegrész 

 
61. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: "de nagyrészt biztonságos" 

2. rész a fenti szövegrész 
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64. bek. 

1. rész "felszólítja a tagállamokat, hogy egyenlő feltételeket biztosítsanak az uniós és nem 

uniós au paireknek, és adjanak nekik összevont tartózkodási/munkavállalási 

engedélyt, amely meghatározza a munkaidőt, a szerződés típusát és a fizetési 

feltételeket;" 

2. rész "kéri, hogy a tagállamok fejlesszék tovább az aupair-közvetítő ügynökségekre 

vonatkozó akkreditációs rendszert és ellenőrzési mechanizmusokat;" 

 
PPE: 

E. preb. 

1. rész "mivel a professzionalizálás azt jelenti, hogy adott ágazatban a foglalkoztatottak 

számára olyan, foglalkoztatási és szociális védelmi jogokat biztosítanak," 

2. rész "amelyek egyenértékűek azokkal a jogokkal, amelyek a törvény által szabályozott 

munkaszerződéssel rendelkező alkalmazottakra vonatkoznak, ideértve az alábbiakat: 

tisztességes fizetés, szabályozott munkaórák, fizetett szabadság, munkahelyi 

egészségvédelem és biztonság, nyugdíj, szülési szabadság, apasági szabadság, 

betegszabadság, rokkantsági ellátás, az elbocsátásra vagy a munkaszerződés 

felbontására vonatkozó szabályok, visszaélés esetén rendelkezésre álló jogorvoslat, 

hozzáférés a szakképzéshez;" 

3. rész "mivel a háztartási munka és a gondozás ágazatának professzionalizálása a 

közfinanszírozások (adókedvezmények), a szociális támogatások (családi 

támogatások, a vállalkozások támogatása, biztosító egyesületek, egészségbiztosítás, 

üzemi tanácsok stb.) és a privát finanszírozások (a szolgáltatások magánszemélyek 

általi megfizetése) ötvözése révén lehetséges;" 

 
I. preb. 

1. rész "mivel a munkajogi jogszabályok hatálya alá nem tartozó háztartási alkalmazottak és 

gondozók esetében nem biztosítható a biztonságos és egészséges munkakörnyezet, 

és az adott ország általános normáihoz képest jelentős hátrányos megkülönböztetés 

sújtja őket a rájuk vonatkozó jogok és védelem szintjét illetően," 

2. rész "különösen azokban az esetekben, amikor a háztartási munkát az általános munkajog 

helyett egyedi jogszabályok és/vagy kollektív tárgyalások szabályozzák;" 

3. rész "mivel ezenfelül nincs joguk hozzá, vagy nincsenek tisztában azzal, hogy hogyan 

vegyenek részt szakszervezetekben vagy a kollektív tárgyalás egyéb formáiban, 

illetve ezt csak nehézségek árán képesek megtenni, ami különösen kiszolgáltatottá 

teszi őket, különösen amiatt, mert korlátozott társadalombiztosítási ellátásban 

részesülnek (különös tekintettel az álláskeresési ellátásokra, a betegségi és baleseti 

ellátásra, valamint a szülési szabadságra, a szülői szabadságra és egyéb gondozási 

célú szabadságokra), és gyakran nem vonatkozik rájuk az elbocsátással szembeni 

védelem;" 

 
O. preb. 

1. rész "mivel a háztartási munka ágazata – amelyben többségükben nők dolgoznak – 

alkalmat teremt a munkavállalók kizsákmányolására; mivel ez a jelenség az alapvető 

jogok súlyos megsértését jelenti, amelytől mind az okmányokkal nem rendelkező 

munkavállalókat, mind az uniós polgárokat meg kell védeni;" 

2. rész "mivel csak négy tagállam biztosít a kizsákmányolással szemben egyenlő védelmet 

az uniós munkavállalók és az okmányokkal nem rendelkező, harmadik országból 

származó munkavállalók számára;" 
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Z. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: "a diszkrimináció, a rossz bánásmód, a kényszermunka," és 

"szolgaság vagy elzárás" és "kitoloncolástól" 

2. rész a fenti szövegrész 

 
AE. preb. 

1. rész "mivel figyelmet kell fordítani a gyermekmunkára, a zaklatásra és a háztartási 

foglalkoztatási ágazatban a munkavállalói jogokkal való kiterjedt visszaélésekre," 

2. rész "különösen a harmadik országok uniós tagállamokban található diplomáciai 

testületeinek háztartásaiban, melyek esetében a háztartási alkalmazottak a legtöbb 

esetben az egyéb migráns háztartási alkalmazottak munkavállalási engedélyétől 

eltérő munkavállalási engedéllyel lépnek be az Unió területére, miközben a szóban 

forgó háztartások területenkívüliséget élveznek;" 

 
AM. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: "következtében bevezetett megszorító intézkedések" 

2. rész a fenti szövegrész 

 
AO. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: "valamint az Unióban végrehajtott megszorító intézkedések" 

2. rész a fenti szövegrész 

 
BL. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: "kitoloncolástól való" 

2. rész a fenti szövegrész 

 
11. bek. 

1. rész "felszólítja a tagállamokat, hogy tegyenek határozott lépéseket a háztartási és 

gondozói munka ágazatában – amely jelentős hozzáadott értéket biztosít a gazdaság 

számára – azáltal, hogy szakmaként ismerik el a háztartási alkalmazottak és 

gondozók által végzett munkát, valamint valódi munkavállalói jogokat és szociális 

védelmet biztosítanak számukra munkaügyi jogszabályok vagy kollektív 

megállapodások révén," 

2. rész "különös tekintettel a munkabérre, munkaidőre, munkahelyi egészségvédelemre és 

biztonságra, szabadságra, anyasági szabadságra, nyugdíjjogosultságra és a készségek 

elismerésére, figyelembe véve az ágazat sajátosságait;" 

 
ENF: 

33. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: "hangsúlyozza, hogy a civil társadalmi szervezeteknek, 

például a nők és migránsok érdekképviseletével foglalkozó szervezeteknek is 

képesnek kell lenniük ilyen információk nyújtására;" 

2. rész a fenti szövegrész 

 
ECR, PPE: 

2. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: "mind jogalkotási, mind nem jogalkotási" és "a) pont" és "b) 

pont" 

2. rész "mind jogalkotási, mind nem jogalkotási" 

3. rész "a) pont" 

4. rész "b) pont" 
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17. bek. 

1. rész "elismeri, hogy néhány tagállam vonakodik attól, hogy jogszabályokat hozzon a 

magánszférát illetően;" 

2. rész "úgy véli azonban, hogy a fellépés hiánya sokba kerül majd mind a társadalom, mind 

az érintett munkavállalók számára; hangsúlyozza, hogy a gondozók iránti kereslet 

előre jelzett növekedése, különösen a magánháztartásokban, szükségessé teszi az 

ilyen jellegű jogszabályokat a munkavállalók védelme érdekében;" 

3. rész "felhívja ezért a tagállamokat, hogy a szociális partnerekkel együttműködve 

tegyenek lépéseket egy megfelelő felügyeleti rendszer létrehozására, a 189. sz. ILO 

egyezmény 17. cikkével összhangban, valamint dolgozzanak ki megfelelő 

szankciókat a munkahelyi biztonság- és egészségvédelmi törvények és előírások 

megszegésének esetére;" 
 

 

68. A nemek közti egyenlőség és a nők jogainak erősítése a digitális korban 

Jelentés: Terry Reintke (A8-0048/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

9. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

10. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

11. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

15. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

17. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

19. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3/ESz + 287, 271, 8 

4 +  

5 +  

6 +  

22. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 286, 259, 23 

25. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 280, 210, 72 

27. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

28. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

39. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 316, 234, 16 

42. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 249, 266, 50 

49. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

53. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2 +  

54. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

55. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 225, 339, 2 

56. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

57. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

63. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

65. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

66. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 380, 52, 135 

67. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

D. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

I. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

T. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 371, 93, 80 
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Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 66. bek. 

ECR, ENF: 25. bek. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 22. bek. 

ECR: 63. és 65. bek. 

PPE: 25., 55., 56., 57. és 63. bek. 

Verts/ALE: 67. bek. 

ALDE: 39. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

15. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
17. bek. 

1. rész "felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy kezeljék a nők ikt-ágazatbeli súlyos 

alulreprezentáltságát," kivéve: "a Bizottságot és" 

2. rész "a Bizottságot és" 

3. rész "különös tekintettel a magas pozíciót betöltők és igazgatótestületi tagok körében; 

sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ismerjék el, hogy a nők 

vezetőtestületekben való egyenlő képviseletéről szóló irányelv valós lehetőséget 

kínál a vállalati kultúra megváltoztatására, amely a hierarchia minden szintjére 

hatással lenne, ezért sürgeti, hogy a Tanácsban ne akadályozzák az irányelv 

elfogadását; hangsúlyozza a Bizottság felelősségét abban, hogy lépéseket tegyen 

annak érdekében, hogy a Tanács túllendüljön a döntéshozói álláshelyek betöltésének 

átláthatóságát és fokozottabb kiegyensúlyozottságát érintő uniós jogszabályok 

kapcsán kialakult holtponton;" 

 
49. bek. 

1. rész "felszólítja a Bizottságot, hogy az Európai Beruházási Bankkal együttműködve 

dolgozzon ki támogatási programokat az európai strukturális és beruházási alapok 

révén az ikt-ba való beruházással kapcsolatban," 

2. rész "beleértve az ikt-ágazatban működő azon cégeknek, társadalmi szervezeteknek és 

induló vállalkozásoknak nyújtott kedvező hitelfeltételeket és kölcsönöket, 

amelyekben a munkavállalók legalább 40%-a nő," 

 
53. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: "nők, a homoszexuálisok vagy transzneműek iránti 

gyűlöletből, illetve bármely más alapú diszkriminációtól fűtve" 

2. rész a fenti szövegrész 

 
54. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: "homofób és transzfób" 

2. rész a fenti szövegrész 

 
PPE: 

D. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: "az LMBTI" 

2. rész a fenti szövegrész 
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9. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: "készítsenek olyan többéves cselekvési terveket, amelyek 

célja" 

2. rész a fenti szövegrész 

 
10. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: "például az elektronikus szavazáson keresztül;" 

2. rész a fenti szövegrész 

 
42. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: "a technológia területén azáltal, hogy oktatói álláshelyeket 

teremt számukra az ikt területén," 

2. rész a fenti szövegrész 

 
Verts/ALE: 

T. preb. 

1. rész "mivel az internetes anonimitás hozzájárul a nők elleni erőszak ilyen formáinak 

elterjedéséhez;" 

2. rész a fenti szövegrész 

 
ALDE: 

I. preb. 

1. rész "mivel a digitalizált munkaerőpiacon a felelősség a vállalatról egyre inkább az 

egyénre helyeződik át, megváltoztatva a önfoglalkoztatók és szabadúszók 

társadalombiztosítási tagságának feltételeit;" 

2. rész "mivel a politikai döntések egyértelműen meghatározzák e változások kimenetelét;" 

 
22. bek. 

1. rész "felszólít e tekintetben arra, hogy a vállalkozások adminisztratív terhei az e területen 

hozott valamennyi intézkedés esetében maradjanak a lehető legalacsonyabb szinten;" 

2. rész "rámutat arra, hogy az aránytalanul nagy adminisztratív terhek veszélyeztetik az 

elfogadottságot, és munkahelyek megszüntetéséhez vagy áthelyezéséhez 

vezethetnek; üdvözli a szociális partnerek megvalósítható és partnerségre épülő 

kompromisszumait számos olyan tagállamban, ahol hagyományosan erős a 

döntéshozatalban való részvétel; úgy véli, hogy a döntéshozatalban való részvétel 

bevált gyakorlatként mintául szolgál az európai gazdaságok számára;" 

 
27. bek. 

1. rész "üdvözli a számos lehetőséget és a nagyfokú rugalmasságot, amelyet a digitális kor 

kínál a munkavállalók és az önálló vállalkozók számára – ideértve a munka és a 

magánélet közötti megfelelőbb egyensúly lehetőségét –, különös tekintettel a 

kisgyermekes szülők és a fogyatékossággal élők munkaerő-piaci helyzetére; felhívja 

a Bizottságot és a tagállamokat, hogy foglalkozzanak az ikt-ágazatban gyakori 

rugalmas munkavégzéssel és a munkahelyek biztonságával, ugyanakkor kiemeli az e 

fejlődéssel kapcsolatos új kihívásokat, és felhívja a tagállamokat megfelelő szociális 

biztonsági rendelkezések biztosítására;" 

2. rész "javasolja a „kijelentkezéshez” való jogot a munkavállalók számára a megállapodott 

munkaidőn kívül;" 
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28. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: "kiemeli, hogy a munkával összefüggő – az állandó 

elérhetőségből fakadó – mentális egészségügyi problémák, köztük a kiégés komoly 

kockázatot jelentenek;" 

2. rész a fenti szövegrész 

 
55. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: "terjesszen elő jogalkotási javaslatot" 

2. rész a fenti szövegrész 

 
67. bek. 

1. rész felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy szorosabban kövessék nyomon a 

terrorista csoportok interneten folytatott becserkésző tevékenységeit, amely révén 

fiatal nőket toboroznak, majd házasságra" és "kényszerítik őket;" 

2. rész "és harmadik országban folytatott prostitúcióra" 

 
ECR, PPE: 

11. bek. 

1. rész "felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a polgárok aktívabb részvételét 

lehetővé tévő közvetlen demokrácia előmozdítása érdekében segítsék elő a 

digitalizálódást a politikában, túllépve az olyan elavult sémákon és akadályokon, 

amelyek megnehezítik a nők és az alulreprezentált csoportok választási helyzetekben 

és intézményi életben való sikeres érdekérvényesítését;" 

2. rész "felszólítja továbbá a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vegyék fontolóra az online 

szavazási módszerek használatát a szavazókkal folytatott konzultációk céljára, és 

fejlesszék tovább e módszereket, felszámolva ezzel a gyakran elsősorban a nőket 

érintő akadályokat;" 

 
19. bek. 

1. rész "sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy őrizzék meg az alapvető 

munkavállalói jogokat és a munkavállalók szociális védelmét, és harcoljanak a 

bizonytalan munkafeltételekkel szemben;" 

2. rész "a Bizottságot és" 

3. rész "alapvető" 

4. rész "és harcoljanak a bizonytalan munkafeltételekkel szemben; sürgeti a Bizottságot, 

hogy javasoljon, a tagállamokat pedig, hogy fejlesszenek tovább a digitalizáció által 

kialakított munka és karrierformákhoz igazodó új védelmi mechanizmusokat, 

különös figyelmet fordítva a nők helyzetére; rámutat a kollektív tárgyalás 

fontosságára valamennyi szinten, különösen a digitalizáció által erősen érintett 

területeken" kivéve: "sürgeti a Bizottságot, hogy javasoljon, a tagállamokat pedig, 

hogy fejlesszenek tovább a digitalizáció által kialakított munka és karrierformákhoz 

igazodó új védelmi mechanizmusokat," és "minden szinten" 

5. rész "sürgeti a Bizottságot, hogy javasoljon, a tagállamokat pedig, hogy fejlesszenek 

tovább a digitalizáció által kialakított munka és karrierformákhoz igazodó új 

védelmi mechanizmusokat," és "minden szinten" 

6. rész: "az egyenlő munkáért egyenlő bér elvének biztosítása, valamint a munkahelyek 

minőségének és biztonságának a digitalizáció korában történő megőrzése érdekében; 

rámutat arra, hogy általános keretfeltételekre van szükség a munkavállalók 

személyes adatai védelmének garantálása érdekében;" 

 


