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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 Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező 

támogatott behozatallal szembeni védelem ***I 

Jelentés: Heidi Hautala (A8-0257/2015) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 608, 13, 24 

 

 

2. Az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező 

dömpingelt behozatallal szembeni védelem ***I 

Jelentés: Heidi Hautala (A8-0256/2015) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 621, 12, 24 

 

 

3. Az EU és Libéria közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás 

*** 

Ajánlás: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: egyetértés NSz + 584, 35, 43 

 

 

 

4. Az EU és Mauritánia közötti fenntartható halászati partnerségi 

megállapodás: halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás *** 

Ajánlás: Gabriel Mato (A8-0147/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: egyetértés NSz + 585, 41, 41 
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5. Együttműködési megállapodás Koreával a polgári globális műholdas 

navigációs rendszerről (GNSS) *** 

Ajánlás: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: egyetértés NSz + 451, 63, 46 

 

 

 

6. A 2014–2020-as kohéziós politika új területi fejlesztési eszközei 

Jelentés: Ruža Tomašić (A8-0032/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 595, 63, 13 

 

 

7. A fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a 

közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos statisztikák ***I 

Jelentés: Sven Giegold (A8-0227/2015) 

Tárgy Mód. 

s

z

. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

a szöveg egésze  

1. sz. tömb 

29 bizottság  +  

2. sz. tömb 1-28 bizottság  ↓  

szavazás: a Bizottság javaslata  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 563, 39, 82 
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8. Kohéziós politika az EU hegyvidéki régióiban 

Jelentés: Iliana Iotova (A8-0074/2016) 

Tárgy Mód. 

s

z

. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

16. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 624, 54, 7 

2/NSz + 518, 156, 9 

22. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

46. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

53. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

56. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

63. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

68. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 553, 63, 49 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 16. bek. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 22., 63. bek. 

Verts/ALE: 68. bek. 
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 

68. bek. 

1. rész „emlékeztet arra, hogy a társadalmi és gazdasági fejlődés a hegyvidéki régiókban, 

amelyek egyes tagállamokban egyben távoli régiók is, a közöttük, valamint az adott 

tagállamban vagy határokon átnyúló régiókban található más régiókkal való 

közlekedési összeköttetésektől függ;” 

2. rész „felszólítja a nemzeti hatóságokat a Bizottsággal való együttműködésre azon 

projektek végrehajtásának előmozdítása érdekében, amelyeknek célja a hegyvidéki 

régiók közlekedési kapcsolatainak kiépítése a fő nemzeti és transzeurópai 

közutakkal és közlekedési folyosókkal, különféle uniós alapok és pénzügyi 

konstrukciók felhasználásával, ide számítva az EBB beruházásait is;” 

 
PPE: 

53. bek. 

1. rész „ragaszkodik ahhoz, hogy európai szintű védelmet kell biztosítani a magashegyek 

olyan emblematikus, a határokon átnyúló hegyláncokban is élni tudó állatfajai 

számára, mint amilyenek a zergék, a kőszáli kecskék, a nagy ragadozó madarak, a 

medvék, a farkasok és a hiúzok;” „sürgeti az Európai Bizottságot és a tagállamokat, 

hogy dolgozzanak ki e fajok védelmére vonatkozó tervet és telepítsék vissza a 

magashegységek emblematikus fajait;” 

2. rész „elítéli e fajok tömeges és céltalan – egyes tagállamokban jellemző – lemészárlását, 

amit az államok egyes vadállatcsoportok körében terjedő betegségek esetében, vagy 

az állattenyésztők olyan fajokkal tesznek, amelyeknek nem értékelik a jelenlétét 

vagy a visszatelepítését;” 

 
ECR: 

16. bek. 

1. rész a szöveg egésze, kivéve: „a Duna régióra vonatkozó uniós stratégia” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
Verts/ALE: 

56. bek. 

1. rész a szöveg egésze, kivéve: „míg a szél- és naperőművek” és „a tájképet ronthatják” 

2. rész a fenti szövegrészek 

 
GUE/NGL: 

46. bek. 

1. rész a szöveg egésze, kivéve: „javasolja az önkéntes tevékenységek fejlesztését a 

közszolgáltatások területén,” 

2. rész a fenti szövegrész 

 


