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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 árutőzsdei kereskedők számára biztosított mentességek ***I 

Jelentés: Sander Loones (A8-0064/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 547, 60, 50 

 

 

2. A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) ***II 

Ajánlás második olvasatra Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016) (a Tanács 
álláspontjának elutasításához vagy módosításához minősített többség szükséges) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

A Tanács 

álláspontjának 

elutasítására irányuló 

javaslat 

1 EFDD NSz - 107, 545, 13 

4. cikk 1. bek. m) pont 2 Verts/ALE  -  

A Tanács álláspontja Elfogadottnak nyilvánítva 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 1. mód. 
 

 

3. A harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, 

gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsere és au pair tevékenység céljából történő 

beutazása és tartózkodása ***II 

Ajánlás második olvasatra Cecilia Wikström (A8-0166/2016) (a Tanács álláspontjának elutasításához 
vagy módosításához minősített többség szükséges) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

A Tanács 

álláspontjának 

elutasítására irányuló 

javaslat 

1= 

2= 

EFDD  

ENF 

NSz - 67, 597, 15 

A Tanács álláspontja Elfogadottnak nyilvánítva 
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Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 2. mód. 
 

 

4. A kohéziós politika végrehajtásának felgyorsítása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0562/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-0562/2016  

 (REGI bizottság) 

4. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

6. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 514, 123, 50 

B. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 511, 129, 47 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 546, 73, 62 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: Zárószavazás 

EFDD: 6. bek., B. preb. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 

4. bek. 

1. rész „üdvözli, hogy 8 tagállamban megalakult a 2007–2013-as programok 

végrehajtásának javításáért felelős munkacsoport, és felhívja a Bizottságot, hogy 

tájékoztassa a Parlamentet az elért eredményekről; kéri a Bizottságot, hogy a 

munkacsoporttal együtt továbbra is támogassa és gyorsítsa meg a 2014-2020-as 

programok végrehajtását minden tagállamban, és nyújtson be a Parlament számára a 

munkacsoport tevékenységeire vonatkozó cselekvési tervet;” 

2. rész „felhívja a Bizottságot, hogy az európai strukturális és beruházási alapokat tegye 

teljes körűen a „minőségi jogalkotásra” vonatkozó stratégia részévé;” 
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GUE/NGL, EFDD: 

6. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „hangsúlyozza a releváns strukturális reformok 

ösztönzésének szükségességét” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
B. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „szükség esetén szerkezeti reformok,” 

2. rész a fenti szövegrész 

 


