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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. A dohánytermékek illegális kereskedelmének felszámolása: a WHO 

keretegyezményéhez csatolt jegyzőkönyv *** 

Ajánlás: Adam Szejnfeld (A8-0154/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: egyetértés NSz + 608, 11, 14 

 

 

 

2. A kerekes járművekre vonatkozó egységes műszaki előírások: az ENSZ EGB 

megállapodás *** 

Ajánlás: Bernd Lange (A8-0185/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: egyetértés NSz + 589, 46, 11 

 

 

 

3. Az EU, valamint Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodás 

(Horvátország csatlakozása) *** 

Ajánlás: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0155/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: egyetértés NSz + 557, 17, 79 

 

 

 

4. Megerősített együttműködés a nemzetközi párok vagyonjogi rendszerei terén 

*** 

Ajánlás: Jean-Marie Cavada (A8-0192/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: egyetértés NSz + 550, 68, 36 
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5. A dohánytermékek illegális kereskedelmének felszámolása: a WHO 

keretegyezményéhez csatolt jegyzőkönyv (büntetőügyekben folytatott igazságügyi 

együttműködés) *** 

Ajánlás: Martina Anderson (A8-0198/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: egyetértés AN + 598, 25, 35 

 

 

 

6. A pénzügyi eszközök piaca ***I 

Jelentés: Markus Ferber (A8-0126/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

a szöveg egésze – 2. 

sz. tömb 

2 bizottság  +  

1. sz. tömb 1 bizottság  ↓  

szavazás: a Bizottság javaslata  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 502, 158, 6 

 

 

 

7. A pénzügyi eszközök piacai, a piaci visszaélések és az értékpapír-kiegyenlítés 

***I 

Jelentés: Markus Ferber (A8-0125/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

a szöveg egésze – 2. 

sz. tömb 

2 bizottság  +  

1. sz. tömb 1 bizottság  ↓  

szavazás: a Bizottság javaslata  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 504, 157, 9 
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8. A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Rimantas Šadžius 

Jelentés: Bart Staes  (A8-0183/2016) (titkos szavazás (az eljárási szabályzat 182. cikkének (1) 
bekezdése)) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: Rimantas Šadžius 

kinevezése 

 + 498, 120, 53 

 

 

 

9. A politikák fejlesztési célú koherenciájáról szóló 2015. évi jelentés 

Jelentés: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

10. bek. 1 előadó  +  

11. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 349, 309, 9 

15. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

18. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

21. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

24. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 369, 290, 8 

27. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2 +  

30. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

33. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 289, 372, 9 

40. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

41. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

42. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

E. preb. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 367, 305, 2 

F. preb. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 357, 308, 8 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 523, 79, 72 

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 24. bek., E., F. preb. 

ECR: 15., 24., 27., 41., 42. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

27. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és felhívja a Bizottságot, hogy más ágazatokra is terjessze 

ki a kötelező érvényű keretrendszereket” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
33. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „hogy törekedjen egy, a nemzetközi adóügyi 

együttműködéssel foglalkozó, az ENSZ égisze alatt működő új kormányközi szerv 

létrehozására, valamint a hatékony működéshez szükséges források biztosítására e 

szerv számára” 

2. rész a fenti szövegrész 
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ECR: 

11. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „felhívja a tagállamok kormányait, hogy a fejlesztési 

szempontú szakpolitikai koherenciát foglalják kötelező erejű jogi aktusba, és 

alakítsanak ki a szakpolitikák fejlesztési célú koherenciájáról szóló cselekvési tervet 

annak operatívvá tételére;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
18. bek. 

1. rész „hangsúlyozza annak szükségességét, hogy az Unió több forrást fordítson a 

fejlesztési szempontú szakpolitikai koherencia tényeken alapuló elemzésére;” 

2. rész „felszólítja a Bizottságot, hogy késlekedés nélkül tárja fel az inkoherenciákat és 

végezze el ezek költségeinek elemzését, továbbá dolgozzon ki megfelelő nyomon 

követési és az elért eredményeket feltáró mechanizmusokat a fejlesztési szempontú 

szakpolitikai koherencia terén; felhívja továbbá a Bizottságot, hogy elemzéseinek 

javaslataiban térjen ki arra, hogyan lehet elkerülni és kezelni a különböző 

szakpolitikák közti inkoherenciákat; ismét hangsúlyozza, hogy javítani kell a 

fejlesztési szempontú szakpolitikai koherencia vizsgálatán a programozási 

dokumentációk kidolgozása során;” 

 
21. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „hangsúlyozza, hogy az Uniónak jobban össze kell 

hangolnia a migrációs és menekültügyi politikákat – mind az Unión belül, mind a 

nemzetközi partnerekkel;”, „hangsúlyozza az egységes és közös migrációs és 

menekültügyi politika kialakításának fontosságát;” és „emlékeztet arra, hogy 

menekültek vagy migránsok közt a nők és a lányok különösen kiszolgáltatottak a 

szexuális erőszaknak és kizsákmányolásnak, továbbá arra, hogy a nemi szempont 

figyelembevételét az Unió migrációs politikájának szerves részévé kell tenni;” 

2. rész „hangsúlyozza, hogy az Uniónak jobban össze kell hangolnia a migrációs és 

menekültügyi politikákat – mind az Unión belül, mind a nemzetközi partnerekkel;” 

3. rész „hangsúlyozza az egységes és közös migrációs és menekültügyi politika 

kialakításának fontosságát;” 

4. rész „emlékeztet arra, hogy menekültek vagy migránsok közt a nők és a lányok 

különösen kiszolgáltatottak a szexuális erőszaknak és kizsákmányolásnak, továbbá 

arra, hogy a nemi szempont figyelembevételét az Unió migrációs politikájának 

szerves részévé kell tenni;” 

 
40. bek. 

1. rész „határozott cselekvést vár el az Uniótól, tagállamaitól és minden nemzetközi 

partnerétől a nemrég elfogadott Párizsi Egyezmény végrehajtása terén; 

hangsúlyozza, hogy az Uniónak és a többi fejlett országnak továbbra is támogatnia 

kell a kibocsátáscsökkentésre és a fejlődő országoknak, és különösen a legkevésbé 

fejlett országoknak az éghajlatváltozás hatásaival szembeni ellenállóképessége 

kialakítására irányuló fellépést az éghajlat-politika terén; ebben az összefüggésben 

emlékeztet az éghajlatváltozás elleni küzdelem megfelelő finanszírozásának alapvető 

fontosságára; e tekintetben támogatja az uniós energetikai átállás folyamatát, és a 

megújuló energiákra való áttérést; kiemeli, hogy a globális felmelegedés jóval 2 °C 

alá történő csökkentésének sikertelensége alááshatja a fejlesztési eredményeket;” 

2. rész „felhívja az Uniót, hogy vállaljon proaktív szerepet a globális éghajlatváltozás 

kezelésében stratégiai prioritások kialakításával minden szinten és ágazatban, 

valamint új, kötelező éghajlati, energiahatékonysági és a megújuló energiákra 

vonatkozó célkitűzések kidolgozása és végrehajtása révén, összhangban a párizsi 

megállapodással;” 
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PPE, ECR: 

30. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „pénzügyi tranzakciós adó” és „szén-dioxid-adó, 

repülőjegy-illeték, a természeti erőforrásokkal kapcsolatos járadék, stb.” 

2. rész „pénzügyi tranzakciós adó” 

3. rész „szén-dioxid-adó, repülőjegy-illeték, a természeti erőforrásokkal kapcsolatos 

járadék, stb.” 
 

 

10. Az Új Élelmezés- és Táplálkozásbiztonsági Szövetség 

Jelentés: Maria Heubuch (A8-0169/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 419, 254, 1 

2 +  

3. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

15. bek., 2. fr. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

18. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

22. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

25. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 418, 250, 3 

2 +  

28. bek. bek. eredeti szöveg vs +  

34. bek., 1. fr. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

34. bek., 2. fr. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 601, 55, 14 

34. bek., 6. fr. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2 +  

36. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

59. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 357, 296, 20 

66. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

72. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 399, 222, 42 

85. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

88. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

26. bev. hiv. bek. eredeti szöveg kül. +  

37. bev. hiv. bek. eredeti szöveg kül. +  

C. preb. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 416, 242, 10 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 577, 24, 69 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 2. bek. (1. rész), 25. bek. (1. rész), 34. bek. (2. fr. bek.) 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 28., 72., 85. bek., C. preb. 

PPE: 26., 37. bev. hiv., 3., 15., (2. fr. bek.), 18., 36., 66., 72., 85., 88. bek. 
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

2. bek. 

1. rész „megjegyzi, hogy a mezőgazdasági beruházási politikák főként a nagy földterületek 

felvásárlására és az exportorientált mezőgazdaságra helyezik a hangsúlyt, amely 

általában nem kapcsolódik a helyi gazdaságokhoz; megjegyzi, hogy a megcélzott 

földrajzi befektetési területeken a széles körű öntözés kialakítása csökkentheti más 

felhasználók, például a kistermelők és az állattenyésztők vízhez való hozzáférését; 

hangsúlyozza, hogy a fentiekre tekintettel kritikusan kell értékelni és javítani kell a 

nagy méretű PPP-k arra való képességét, hogy hozzájáruljanak a szegénység 

csökkentéséhez és az élelmezésbiztonsághoz;” 

2. rész „hangsúlyozza, hogy a mezőgazdasági beruházási politikáknak kapcsolódniuk 

kellene a helyi gazdasághoz nevezetesen a kistermelőkhöz és a családi 

gazdaságokhoz, és támogatniuk kellene fejlődését; emlékeztet arra, hogy a FAO 

földhasználati iránymutatásai azt javasolják, hogy biztosítsák a családok földhöz 

való hozzáférését, hogy termelhessenek élelmiszert háztartási fogyasztásra, és 

növelhessék a háztartás jövedelmét; hangsúlyozza, hogy a nagy volumenű, földalapú 

afrikai beruházásokat ezen iránymutatásokra kell alapozni, biztosítva a kistermelők 

és a helyi közösségek földhöz való hozzáférését, előmozdítva a helyi kkv-k 

beruházásait és gondoskodva arról, hogy a PPP-k hozzájáruljanak az élelmiszer-

biztonsághoz, valamint a szegénység és az egyenlőtlenség csökkentéséhez;” 

 
25. bek. 

1. rész „megjegyzi, hogy a NAFSN keretében működő multinacionális vállalatok a 

nagyüzemi szerződéses mezőgazdasági tevékenységet részesítik előnyben, ami a 

kistermelők marginalizálódásának veszélyével jár;” 

2. rész „felhívja az NAFSN-ben részt vevő tíz afrikai államot, hogy gondoskodjanak arról, 

hogy a szerződéses mezőgazdasági tevékenység mind a vásárlók, mind a helyi 

beszállítók számára előnyös legyen; úgy ítéli meg, hogy e célból alapvetően fontos 

többek között a gazdálkodói szervezetek megerősítése és ezáltal a gazdák 

alkupozíciójának javítása;” 

 
PPE: 

22. bek. 

1. rész „felszólít arra, hogy a CCF-eken belül minden szándéknyilatkozatot tegyenek teljes 

terjedelmében közzé;” 

2. rész „hangsúlyozza, hogy erős intézményi és jogi keretre van szükség a kockázatok és 

előnyök egyenlő megosztásának biztosításához; hangsúlyozza, hogy a civil 

társadalom aktív részvétele az NAFSN-ben elengedhetetlenül fontos az átláthatóság 

javítása és a célkitűzések megvalósítása érdekében; emlékeztet arra, hogy ösztönözni 

kell a civil társadalom valamennyi csoportjával folytatott párbeszédet és 

konzultációt;” 

 
34. bek., 1. fr. bek. 

1. rész „olyan, részvételen alapuló és inkluzív mechanizmusok biztosítása, amelyekben 

elsőbbséget élveznek a földhöz való joggal legitim módon rendelkezők, különösen a 

kistermelők és a kis családi gazdálkodók jogai, szükségletei és érdekei;„ és „annak 

biztosítása, hogy” és „megszerezzék szabad, előzetes és tájékoztatáson alapuló 

beleegyezésüket” 

2. rész „minden olyan közösségtől” és „amelyek olyan földterületen élnek, amelynek 

tulajdonjoga vagy irányítása átadásra kerül;” 
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34. bek., 6. fr. bek. 

1. rész „a szabad, előzetes és tájékoztatáson alapuló hozzájárulás elvének biztosítása” 

2. rész „a földfoglalással történő beruházásokkal sújtott közösségek számára, és olyan 

tanácskozási lehetőség biztosítása, amely egyenlő részvételt garantál a helyi 

közösséghez tartozó minden csoport, különösen a leginkább kirekesztett és a 

társadalom peremére szorult emberek számára;” 

 
59. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és élelmiszer-önrendelkezésére” 

2. rész „és élelmiszer-önrendelkezésére” 
 

 

11. A nemzetközi számviteli standardok (IAS) értékelése 

Jelentés: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

NSz + 559, 36, 80 

 

 

 

12. Béketámogató műveletek – Az EU kötelezettségvállalása az ENSZ és az 

Afrikai Unió vonatkozásában 

Jelentés: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

6. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

9. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3/NSz + 483, 173, 19 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

13. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

16. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

18. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 485, 148, 35 

22. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

8. bev. hiv. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

N. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 491, 110, 73 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 9. (3. rész), 18. bek. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 6., 13., 16., 22. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

8 bev. hiv. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az ENSZ békefenntartó tevékenységeihez nyújtott uniós 

KBVP-támogatás megerősítésére irányuló 2012. június 14-i cselekvési tervre, 

valamint” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
N. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „tanácsadási és képzési tevékenységet folytat a KBVP 

keretében indított missziói során, ezzel” 

2. rész a fenti szövegrész 
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ECR, EFDD: 

9. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „tudomásul veszi a békefenntartásra, konfliktus-

megelőzésre és a nemzetközi biztonság megerősítésére irányuló, már végrehajtott és 

most zajló KBVP-missziókat” és „felhívja az EU-t, hogy tegyen további 

erőfeszítéseket a tagállami hozzájárulások megkönnyítése érdekében;” 

2. rész „tudomásul veszi a békefenntartásra, konfliktus-megelőzésre és a nemzetközi 

biztonság megerősítésére irányuló, már végrehajtott és most zajló KBVP-

missziókat” 

3. rész „felhívja az EU-t, hogy tegyen további erőfeszítéseket a tagállami hozzájárulások 

megkönnyítése érdekében;” 
 

 

13. Az élelmiszer-ellátási láncban alkalmazott tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlatok 

Jelentés: Edward Czesak (A8-0173/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

35. bek. után 1 AGRI  +  

4 AGRI  +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 600, 48, 24 

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 1., 4. mód. 
 

Egyéb kérdések 

A 2. és 3. módosítást visszavonták. 
 

 

14. A fenntartható uniós mezőgazdaság technológiai megoldásai 

Jelentés: Anthea McIntyre (A8-0174/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

5. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 491, 142, 36 

8. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  



P8_PV-PROV(2016)06-07(VOT)_HU.doc 13 PE 584.725 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2/ESz + 365, 291, 15 

20. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

24. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz - 332, 334, 4 

3/NSz + 336, 331, 3 

25. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 621, 22, 28 

27. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 445, 195, 25 

3/NSz - 282, 360, 25 

28. bek. bek. eredeti szöveg NSz - 266, 334, 70 

30. bek. bek. eredeti szöveg NSz - 291, 339, 42 

31. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz - 308, 357, 10 

2 ↓  

32. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

41. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 384, 270, 17 

42. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 481, 178, 6 

3/NSz - 132, 534, 6 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

46. bek. bek. eredeti szöveg NSz - 294, 371, 7 

47. bek. bek. eredeti szöveg NSz - 300, 365, 4 

58. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

70. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz - 319, 339, 16 

74. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 547, 97, 23 

2/NSz + 348, 308, 11 

B. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ESz - 329, 330, 12 

2/NSz + 514, 99, 52 

C. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 503, 144, 22 

3/NSz + 493, 163, 9 

I. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 508, 149, 15 

Q. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

R. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 454, 177, 42 
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Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 25. bek. 

S&D: 28., 30., 31. (1. rész), 46., 47., 74. bek. 

Verts/ALE: 24. (2. rész és 3. rész), 28., 30., 31. (1. rész), 42. (3. rész), 70. (2. rész), 74. (2. rész) 

bek., C. preb. (2. rész és 3. rész), I. preb. 

  

EFDD: 5. (1. rész), 27. (1. rész), 28., 30., 31. (1. rész), 42. (1. rész), 47., 74. bek., B. preb. 

(2. rész), C preb. (1. rész) 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 20. bek. 

S&D: 41. bek. 

GUE/NGL: 8., 28., 30., 31., 46., 47. bek. 

Verts/ALE: 46., 47. bek., 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE 

Q. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „miközben a fertőzések gyakorisága nőtt” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
R. preb. 

1. rész „mivel a különleges növények esetében alkalmazott nem kielégítő növényvédelmi 

megoldások veszélyeztetik a minőséget, a sokféleséget és a fenntartható 

élelmiszernövény-termesztést az EU-ban,” 

2. rész ami közvetlen gazdasági kárt is okozhat, mely a becslések szerint meghaladja az 1 

milliárd eurót, beleértve a terméskiesést és a gazdálkodók többletkiadásait;” 

 
S&D, Verts/ALE, EFDD: 

31. bek. 

1. rész „elismeri a tulajdonságok állatokban való célzott kialakítását és kiválogatását célzó 

új technológiák kínálta lehetőségeket, ideértve az olyan előnyös jóléti és 

egészségügyi hatású tulajdonságokat, mint a szarv nélküli szarvasmarha vagy a 

fertőző szivacsos agyvelőbántalom elleni rezisztencia;” 

2. rész „hangsúlyozza, hogy tanulmányozni és megfelelően szabályozni kell ezeket a 

technológiákat, mielőtt alkalmaznák őket, tekintettel arra, hogy azok hatással 

lehetnek az emberi egészségre, az állatok egészségére és jólétére, valamint a 

környezetre és a biológiai sokféleségre;” 

 
Verts/ALE, EFDD: 

5. bek. 

1. rész „meggyőződése, hogy a gazdasági fejlődés és a fenntartható termelés nem zárja ki 

kölcsönösen egymást, és innováció révén elérhetők; hangsúlyozza, hogy 

szabályozási koherencia és egyértelműség biztosításával, valamint a vállalkozói 

szellemnek teret engedve támogatni kell a technológiai innovációt és irányítást, és 

sürgeti a Bizottságot, hogy biztosítsa, hogy az innovációt kifejezetten figyelembe 

veszik a vonatkozó jogszabályok jövőbeli felülvizsgálatai és reformjai során; 

hangsúlyozza, hogy az európai mezőgazdaság képes magas minőségű és magas 

hozzáadott értékű termékeket hasznot hozó, ismereteken alapuló megoldásokkal 

előállítani” 

2. rész „annak érdekében, hogy a világ egyre növekvő és egyre nagyobb igényű népességét 

élelmezni lehessen;” 
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58. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „éghajlatbarát” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
C. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „nagyobb mennyiségben” és „és a világ egész” 

2. rész „nagyobb mennyiségben” 

3. rész „és a világ egész” 

 
S&D, Verts/ALE: 

8. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „egészére” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
S&D, GUE/NGL, Verts/ALE: 

24. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „pragmatikus és támogató” és „hogy a termelőket és 

tenyésztőket ne riassza vissza a vadon termő fajtákból származó anyagok 

használatának bonyolultsága és költsége, amikor olyan új agronómiai 

tulajdonságokat kívánnak kialakítani, mint a károsítókkal és betegségekkel szembeni 

rezisztencia, a tápérték és a környezeti ellenálló képesség;” 

2. rész „pragmatikus és támogató” 

3. rész „hogy a termelőket és tenyésztőket ne riassza vissza a vadon termő fajtákból 

származó anyagok használatának bonyolultsága és költsége, amikor olyan új 

agronómiai tulajdonságokat kívánnak kialakítani, mint a károsítókkal és 

betegségekkel szembeni rezisztencia, a tápérték és a környezeti ellenálló képesség;” 

 
S&D, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD: 

27. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „innovatív” és „növény-” és „állat-” 

2. rész „innovatív” 

3. rész „növény-” és „állat-” 

 
42. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „anyagok”, „többek között” és „ideiglenesen jóvá kell 

hagynia” 

2. rész „anyagok” és „többek között” 

3. rész „ideiglenesen jóvá kell hagynia” 

 
GUE/NGL, Verts/ALE: 

32. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „tudományos” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
70. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az EU területén továbbra is történjenek fejlesztések a 

kialakulóban lévő technológiák területén, azokat ne fojtsa el fölösleges terhekkel a 

szabályozás, és lehetőséget kapjanak értékeik és hasznosságuk igazolására és 

kiaknázására, tekintettel arra, hogy” 

2. rész a fenti szövegrész 

 



P8_PV-PROV(2016)06-07(VOT)_HU.doc 17 PE 584.725 

74. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „kockázatelemzésen alapuló” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
ENF, S&D, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD: 

B. preb. 

1. rész „mivel a világ népességének e becslés szerinti növekedéséből adódó 

többletszükségletek kielégítése az élelmiszer-termelés és élelmiszerellátás 60–110%-

os növelését tenné szükségessé, a különböző modellek és forgatókönyvek alapján 

végzett számításokból eredő becslésektől függően;” 

2. rész „mivel átlagosan az előállított élelmiszerek legalább harmada, sőt, egyes 

ágazatokban a fele hulladékként végzi, és mivel ezen előrejelzett kereslet 

kielégítésének egyik leghatékonyabb módja a korlátozott erőforrások kimerítése 

nélkül az, ha technológiai megoldásokat alkalmazunk a termelés növelése, az 

elosztás eszközeinek javítása és az élelmiszerpazarlás megszüntetése céljából;” 
 

 

15. Az innováció és a gazdasági fejlődés előmozdítása a jövőbeli európai 

mezőgazdasági gazdálkodásban 

Jelentés: Jan Huitema (A8-0163/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

10. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

11. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

31. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

32. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 357, 290, 13 

3 +  

4/ESz + 340, 315, 7 

5 +  

33. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

A. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3/ESz + 329, 307, 24 

4 +  

C. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

D. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

I. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

J. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 325, 334, 5 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 474, 115, 54 

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 6., 10., 11., 32. bek., A. preb. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 

31. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „alacsony kockázatú” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
C. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „2030-ig meg kell duplázni a mezőgazdasági termelést” és 

„ezzel egyidejűleg” 

2. rész a fenti szövegrész 
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I. preb. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
J. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „termelékenyebb” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
S&D: 

33. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „új” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
EFDD, S&D: 

32. bek. 

1. rész „új, innovatív növénynemesítési módszerek folyamatos fejlesztését szorgalmazza, az 

uniós vetőmagbankok fenntartása mellett, mivel ez létfontosságú az új és változatos, 

nagyobb terméshozamú, magasabb tápértékű, valamint a károsítóknak, a 

betegségeknek és a kedvezőtlen időjárási viszonyoknak jobban ellenálló 

növényfajták eredményes kifejlesztéséhez, és a nagyobb biológiai sokféleség 

előmozdításához; rámutat, hogy a nemesítési módszerek lehetőségeket kínálnak a 

hagyományos mezőgazdaság környezeti hatásának csökkentésére; óva int az újabb 

fajták esetében a vegyi függőségnél való leragadástól;” 

2. rész „kifogásolja a vállalkozásokat sújtó jelenlegi adminisztratív és szabályozási terheket, 

és” 

3. rész „ösztönzi a közösségi alapú gazdálkodás keretében zajló nemesítési programokat; 

hangsúlyozza, hogy kellő gondossággal kell eljárni az új változatok engedélyezése 

során;” 

4. rész „sürgeti a Bizottságot, hogy ösztönözze az olyan új technológiák elterjedését, 

amelyek szükség esetén átestek a megfelelő kockázatelemzésen és teljes mértékben 

összhangban vannak az elővigyázatosság elvével, valamint biztosítsa, hogy a 

tenyésztési ágazatban a kkv-k hozzáférjenek a biológiai anyagokhoz, és azt várja a 

Bizottságtól, hogy e tekintetben határozottan támogatja az innovációt;” 

5. rész „nem ért egyet az Európai Szabadalmi Szervezet Bővített Fellebbezési Tanácsának a 

G2/12. és G2/13. sz. ügyekben hozott március 25-i határozatával;” 

 



P8_PV-PROV(2016)06-07(VOT)_HU.doc 20 PE 584.725 

EFDD, ENF, S&D: 

A. preb. 

1. rész „mivel az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) becslése 

szerint a világ népességének 2050-ig 9,1 milliárdnyira való növekedése szükségessé 

teszi a jó minőségű és biztonságos élelmiszerek termelésének 60%-os és a 

terméshozam 24%-os növelését a fejlett országokban eddig az időpontig, az 

erőforrások jövő nemzedékek számára történő megóvása, valamint a globális 

termelés több mint egyharmadát kitevő élelmiszer-pazarlás és -veszteség megelőzése 

mellett;” kivéve a következő szövegrészt: „a jó minőségű és biztonságos 

élelmiszerek termelésének 60%-os és a terméshozam 24%-os növelését a fejlett 

országokban eddig az időpontig,”  

2. rész „a jó minőségű és biztonságos élelmiszerek termelésének 60%-os és a terméshozam 

24%-os növelését a fejlett országokban eddig az időpontig,”, kivéve: „60%-os”, 

„24%-os”, „a fejlett országokban” 

3. rész „60%-os”, „24%-os”, „a fejlett országokban” 

4. rész „mivel a FAO további becslései szerint a szántóterület csak 4,3%-kal fog növekedni 

2050-ig, és emiatt a természeti erőforrások jobb kezelésére lesz szükség, többek 

között a talajromlás megakadályozása érdekében;” 

 
GUE/NGL, EFDD: 

D. preb. 

1. rész „mivel a népességnövekedés, a magasabb átlagjövedelmek és a változó fogyasztói 

szokások miatt módosulni fognak a táplálkozási szokások,” 

2. rész „aminek következtében különösen a feldolgozott élelmiszerek és az állati fehérjék – 

például a hús és a tejtermékek – iránti kereslet fog megnövekedni;” 

 


