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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 

cikk cikk 

preb. preambulumbekezdés 

ÁLL. IND. állásfoglalásra irányuló indítvány 

KÖZ. ÁLL. IND. közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

TITK. titkos szavazás 
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1. A pénzmosással, adóelkerüléssel és adócsalással kapcsolatos uniós jogszabályok 

végrehajtásával kapcsolatos állítólagos jogsértések és hivatali visszásságok 

kivizsgálásával foglalkozó vizsgálóbizottság felállítása: hatáskörei, létszáma és 

megbízatásának időtartama 

Határozatra irányuló javaslat B8-0745/2016 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Határozatra irányuló javaslat B8-0745/2016  

(Elnökök Értekezlete) 

szavazás: határozat (a szöveg 

egésze) 

 +  

 

 

 

2. Az EU és Palau közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli 

mentességről szóló megállapodás *** 

Ajánlás: Mariya Gabriel (A8-0177/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: egyetértés NSz + 587, 50, 20 

 

 

 

3. Az EU és Tonga közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli 

mentességről szóló megállapodás *** 

Ajánlás: Mariya Gabriel (A8-0179/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: egyetértés NSz + 595, 52, 20 
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4. Az EU és Kolumbia közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli 

mentességről szóló megállapodás *** 

Ajánlás: Mariya Gabriel (A8-0178/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: egyetértés NSz + 584, 56, 27 

 

 

 

5. Az információtechnológiai termékek kereskedelmének kiterjesztése *** 

Ajánlás: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: egyetértés NSz + 529, 110, 37 

 

 

 

6. Az α-PVP ellenőrzési intézkedéseknek való alávetése * 

Jelentés: Michał Boni (A8-0175/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 646, 7, 21 

 

 

7. A veszélyes és ártalmas anyagokról szóló 2010. évi jegyzőkönyv – a polgári jogi 

ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos szempontok 

kivételével – megerősítése és az ahhoz való csatlakozás 

Időközi jelentés: Pavel Svoboda (A8-0191/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 640, 8, 33 
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8. A veszélyes és ártalmas anyagokról szóló 2010. évi jegyzőkönyvnek a polgári jogi 

ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés tekintetében történő megerősítése 

és az ahhoz való csatlakozás 

Időközi jelentés: Pavel Svoboda (A8-0190/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 638, 7, 35 

 

 

9. Az EU és a Fülöp-szigetek közötti partnerségi és együttműködési 

keretmegállapodás (Horvátország csatlakozása) *** 

Ajánlás: Elmar Brok (A8-0148/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: egyetértés NSz + 579, 58, 43 

 

 

 

10. Az EU és a Fülöp-szigetek közötti partnerségi és együttműködési 

keretmegállapodás (egyetértés) *** 

Ajánlás: Elmar Brok (A8-0149/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: egyetértés NSz + 574, 63, 43 

 

 

 

11. Az EU és a Fülöp-szigetek közötti partnerségi és együttműködési 

keretmegállapodás (állásfoglalás) 

Jelentés: Elmar Brok (A8-0143/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

16. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 556, 62, 59 

 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 

16. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „– ahol lehet, a köz- és magánszféra partnerségein keresztül 

–” 

2. rész a fenti szövegrész 
 

 

12. A Tunéziának nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás ***I 

Jelentés: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1. cikk, 1. bek. 2 GUE/NGL  -  

1. cikk, 3. bek. 3 GUE/NGL  -  

3. cikk, 1. bek. 4 GUE/NGL  -  

4. cikk, 3. bek., b) pont 5T GUE/NGL  -  

4. preb. után 1 GUE/NGL  -  

szavazás: a Bizottság javaslata  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 561, 76, 42 
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13. Egyes adókikerülési gyakorlatok megakadályozását célzó szabályok * 

Jelentés: Hugues Bayet (A8-0189/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Az illetékes bizottság 

módosításai – 

tömbszavazás 

1-7 

10-11 

13-14 

16 

19 

21-35 

37-45 

47-48 

50-52 

64 

68 

70 

73-74 

77 

80-91 

bizottság  +  

Az illetékes bizottság 

módosításai – külön 

szavazás 

8 bizottság rész.   

1 +  

2 -  

9 bizottság rész.   

1 +  

2 -  

12 bizottság kül. -  

17 bizottság rész.   

1 +  

2 +  

36 bizottság rész.   

1 +  

2 -  

54-57 bizottság NSz + 586, 84, 8 

58 bizottság NSz - 166, 507, 3 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

59 bizottság NSz - 162, 509, 3 

60 bizottság NSz - 165, 509, 4 

61 bizottság NSz - 165, 508, 4 

62 bizottság NSz - 124, 525, 26 

63 bizottság NSz + 544, 121, 12 

66 bizottság kül. -  

67 bizottság kül. -  

71 bizottság kül. -  

75 bizottság kül. -  

78 bizottság kül. -  

79 bizottság kül. -  

4. cikk, 2. bek. 92= 

107= 

EFDD,  

GUE/NGL 

NSz - 150, 354, 175 

99 Verts/ALE  -  

46 bizottság rész.   

1/NSz + 608, 59, 10 

2/NSz + 535, 128, 10 

4. cikk, 2. bek. után 100 Verts/ALE  -  

4. cikk, 5. bek. 93= 

108= 

EFDD,  

GUE/NGL 

NSz - 142, 357, 179 

49 bizottság  +  

4. cikk, 5. bek. után 95 ECR NSz - 106, 567, 5 

4. cikk után 109 GUE/NGL NSz - 104, 363, 209 

110 GUE/NGL  -  

111 GUE/NGL NSz - 120, 518, 40 

53 bizottság  +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

6. cikk, 1. bek. 102 S&D rész.   

1 +  

2 +  

65 bizottság rész.   

1/NSz ↓  

2/NSz ↓  

3/NSz ↓  

7. cikk, 3. bek. 69 bizottság NSz - 70, 554, 48 

103 S&D  +  

7. cikk, 3. bek. után 98 ALDE  +  

8. cikk, 1. bek., b) pont 72 bizottság NSz - 172, 483, 23 

104 S&D rész.   

1 +  

2/ESz - 321, 327, 27 

94 EFDD  ↓  

8. cikk, 2. bek., 1. 

albek. 

105 S&D rész.   

1 +  

2 +  

76 bizottság  ↓  

7. preb. után 101 S&D  +  

15 bizottság  ↓  

9. preb. 18 bizottság ESz - 312, 342, 21 

96 PPE  +  

9. preb. után 20 bizottság  -  

97 PPE  +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

11. preb. után 106 GUE/NGL  -  

szavazás: a Bizottság javaslata  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 486, 88, 103 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 46., 72. és 95. mód. 

GUE/NGL: 107., 108., 109. és 111. mód. 

EFDD: 54-63., 65. és 69. mód. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 12., 58., 59., 60., 61., 62., 66., 67., 71., 75., 78. és 79. mód. 

Verts/ALE: 63. mód. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 

102. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és nem aktív tevékenységből származó” és „Az adóalany 

akkor kaphat mentességet, ha bebizonyítja adóhatóságainak, hogy a külföldi eredetű 

jövedelem aktív tevékenységből származik, amelyet a társaság a tevékenységhez 

mérten arányos, a társaságnál elszámolt nyereség mértékét alátámasztó mértékű 

személyzeti ellátottsággal, felszereltséggel, eszközállománnyal és helyiségekben 

folytat.” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
PPE: 

8. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és jogdíj-korlátozási” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
9. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „vagy díjakat”, „és jogdíj-korlátozási” és „és a 

jogdíjfizetések” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
36. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve a d) pontot 

2. rész d) pont 

 
104. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az adóalap csökkentése céljából az adott országokban 

megállapított intézkedések megtételét megelőzően ezt az adókulcsot a nyereség 

alapján értékelik;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
105. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az adózó bizonyítani tudja, hogy” 

2. rész a fenti szövegrész 
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Verts/ALE: 

17. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és a harmadik országgal kötött, hasonló hatású hatékony 

adózási megállapodás hiányában” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
ECR: 

46. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „20%” 

2. rész „20%” 

 
GUE/NGL, Verts/ALE, ECR: 

65. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és nem aktív tevékenységből származó” és „15%” 

2. rész „és nem aktív tevékenységből származó” 

3. rész „15 %” 
 

Egyéb 

Marie-Christine Vergiat visszavonta aláírását a GUE/NGL képviselőcsoport valamennyi módosításról. 
 

 

14. Az Egyesült Államok Szenátusának a kínzás CIA általi alkalmazásáról szóló 

jelentéséről szóló, 2015. február 11-i európai parlamenti állásfoglalás nyomon 

követése  

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0580/2016, B8-0584/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-0580/2016  

(LIBE bizottság) 

3. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 343, 323, 8 

5. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 340, 321, 15 

9. bek. 5 S&D  +  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2 ↓  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

10. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

11. bek. 6 S&D  +  

13. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

16. bek. bek. eredeti szöveg NSz - 333, 334, 9 

17. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ESz + 346, 305, 24 

2/NSz + 341, 304, 27 

18. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 242, 411, 20 

19. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 341, 314, 18 

2/NSz - 195, 443, 37 

19. bek. után 3 ALDE  +  

21. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

22. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 362, 286, 30 

24. bek. 4 ALDE  +  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2/NSz ↓  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

26. bek. után 1= 

2= 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

NSz - 329, 330, 14 

B. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 342, 309, 27 

D. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

G. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

H. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

M. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 338, 282, 57 

N. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 329, 299, 49 

Képviselőcsoport által benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány 

B8-0584/2016  PPE NSz ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 5. bek. (2. rész), 16. bek., 17. bek. (2. rész), 19., 22. és 24. bek. (2. rész), B. és M. 

preb., zárószavazás 

Verts/ALE: 1=2. mód., zárószavazás B8-0580/2016, zárószavazás B8-0584/2016 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 3. és 10. bek., H. preb. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 

19. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „Bogdan Aurescu” és „George Ciamba” 

2. rész a fenti szövegrész 
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PPE: 

5. bek. 

1. rész „sajnálattal állapítja meg, hogy csupán egyetlen pártközi tényfeltáró küldöttséget 

indítottak 2015 szeptemberében Romániába;” 

2. rész „kéri, hogy az Európai Parlament indítson több tényfeltáró küldöttséget azokba a 

tagállamokba, melyeket az Egyesült Államok Szenátusának a CIA fogvatartási és 

kihallgatási programjáról készült tanulmánya a programban bűnrészesként említ, 

például Litvániába, Lengyelországba, Olaszországba és az Egyesült Királyságba;” 

 
13. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „Ioan Talpes” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
17. bek. 

1. rész „örömmel veszi tudomásul Románia eddig tett erőfeszítéseit, és felhívja Románia 

Szenátusát, hogy oldja fel 2007. évi jelentése maradék részeinek államtitok 

minősítését, nevezetesen a mellékletekét, amelyeken a szenátus vizsgálatának 

következtetései alapulnak; ismételten felhívja Romániát, hogy vizsgálja ki a titkos 

börtön létezésére vonatkozó feltételezéseket,” 

2. rész „állítsa bíróság elé az ezekben a műveletekben részt vevő személyeket figyelembe 

véve a napvilágra került összes új bizonyítékot, és a lehető legrövidebb időn belül 

zárja le a vizsgálatot;” 

 
24. bek. 

1. rész „üdvözli az Obama elnök által az Egyesült Államok guantánamói támaszpontján 

található fogvatartási létesítmények bezárására, valamint a vád alá nem helyezett 

fogvatartottak szabadon engedésére irányuló, folyamatos és ismételt erőfeszítései 

keretében a közelmúltban tett pozitív intézkedéseket; felhívja az Egyesült 

Államokat, hogy foglalkozzon a nemzetközi emberi jogi szervezetek által a 

guantánamói foglyok emberi jogaival kapcsolatban felvetett aggályokkal, többek 

között a megfelelő orvosi ellátáshoz való hozzáféréssel és a kínzások túlélőinek 

rehabilitációjával; hangsúlyozza, hogy Obama elnök 2015. január 20-i 

országértékelő beszédében ismételten hangoztatta a 2008. évi kampány során tett 

ígérete iránti elkötelezettségét, hogy bezárja a guantánamói börtönt, és üdvözli 

továbbá a Kongresszus tagjainak 2016. február 23-án küldött tervet;” 

2. rész „felhívja a tagállamokat, hogy nyújtsanak menedékjogot azoknak a raboknak, 

akiknek szabadon bocsátását hivatalosan engedélyezték;” 

 
D. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a visszaküldés tilalmának megsértését és” 

2. rész a fenti szövegrész 
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G. preb. 

1. rész „mivel 2015. december 9-én volt az Egyesült Államok Szenátusa Hírszerzési 

Különbizottsága (SSCI) által a CIA fogvatartási és kihallgatási programjáról és a 

CIA által 2001 és 2006 között alkalmazott különféle kínzási módszerekről készített 

tanulmány közzétételének első évfordulója; mivel a tanulmány új tényeket tár fel, 

amelyek megerősítik azokat az feltételezéseket, amelyek szerint számos uniós 

tagállam, azok hatóságai, valamint nemzetbiztonsági és hírszerző szolgálataik 

tisztviselői és ügynökei bűnrészesek voltak a CIA rendkívüli kiadatási és titkos 

fogvatartási programjában, esetenként korrupció révén, jelentős összegeket fogadva 

el a CIA-től az együttműködésért cserébe; mivel a tanulmány nem eredményezett 

semmiféle elszámoltatást az Egyesült Államokban a CIA kiadatási és titkos 

fogvatartási programjával kapcsolatban;” 

2. rész „mivel az Egyesült Államok sajnálatos módon nem működött együtt a CIA 

programjaiban való európai bűnrészesség ügyében folytatott európai vizsgálatokban, 

és mivel ez idáig egyetlen elkövetőt sem vontak felelősségre;” 

 
N. preb. 

1. rész „mivel sajnálatos, hogy a Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 

Bizottsága Bukarestbe indított tényfeltáró küldöttségnek nem állt módjában 

ellátogatni a Minősített Adatok Nemzeti Nyilvántartó Hivatalának (ORNISS) 

épületébe,” 

2. rész „amelyet a tudósítások szerint a CIA titkos fogvatartási helyként használt;” 

 
Verts/ALE: 

9. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az Egyesült Államok előző kormánya vezetésével” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
18. bek. 

1. rész „megállapítja, hogy a litván nemzetbiztonsági és védelmi parlamenti bizottság által 

Litvániának a CIA titkos fogvatartási programjában való részvételéről folytatott 

vizsgálat során gyűjtött adatokat nem hozták nyilvánosságra, és kéri, hogy tegyék 

közzé az adatokat;” 

2. rész „a szükséges szerkesztésekkel” 

 
21. bek. 

1. rész „sürgeti, hogy az EU és az Egyesült Államok közötti, de különösen az Európai 

Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága és az Egyesült 

Államok Kongresszusában és Szenátusában a hasonló témákkal foglalkozó kollégák 

közötti parlamentközi párbeszéd legyen rendszeres és strukturált, és erősödjön meg a 

transzatlanti jogalkotói párbeszéd keretében biztosított együttműködés és párbeszéd 

által kínált összes lehetőség kihasználásával; „ezzel összefüggésben üdvözli az 

Európai Parlament és az Egyesült Államok Kongresszusa közötti transzatlanti 

jogalkotói párbeszéd 78. ülését, amelyre 2016. június 26–28. között Hágában kerül 

majd sor, és amely lehetőséget biztosít az együttműködés megerősítésére,”  

2. rész „tekintve, hogy a terrorizmus elleni együttműködés szerves részét képezi majd a 

vitának;” 
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15. Az európai biztonság és védelem űrképességei 

Jelentés: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 494, 165, 15 

2/NSz + 467, 110, 92 

3/NSz + 522, 137, 14 

3. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

7. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 567, 54, 53 

2/NSz + 454, 200, 10 

3/NSz + 481, 136, 57 

9. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 443, 169, 60 

14. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

15. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

21. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 460, 195, 17 

3 +  

4 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

23. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

24. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 420, 237, 15 

27. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

29. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 512, 146, 9 

32. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

49. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

50. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 412, 239, 23 

53. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

A. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

B. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

E. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

F. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

G. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

N. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 446, 156, 71 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 2., 7., 9. és 24. bek. 

Verts/ALE: 21. bek. (2. rész), 29. bek. (2. rész) és 50. bek. (2. rész) 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 23. és 24. bek. 
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 

3. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy a tagállami kormányoknak és az Uniónak javítania kell az 

űrtelepítésű műholdas kommunikációs, világűr-megfigyelési, precíziós navigációs és 

Föld-megfigyelési képességekhez való hozzáférést, és biztosítania kell Európa 

függetlenségét a kritikus űrtechnológiák és a világűrhöz való hozzáférés 

tekintetében; úgy véli, hogy különösen a világűr-megfigyelés továbbra is 

meghatározó szerepet fog betölteni a katonai és polgári ügyekben; hangsúlyozza a 

világűr militarizálásának tilalmával kapcsolatos kötelezettségvállalást;” 

2. rész „elismeri, hogy e cél eléréséhez kellő pénzügyi beruházás szükséges; e tekintetben 

arra ösztönzi az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák az Unió 

űrtelepítésű eszközeinek függetlenségét a szükséges források rendelkezésre 

bocsátásával; úgy véli, hogy ez a célkitűzés alapvető fontosságú a polgári 

tevékenységek vonatkozásában (becslések szerint a nyugati országokban a GDP 6–

7%-a függ a műholdas helymeghatározó és navigációs technológiától), valamint 

biztonsági és védelmi vonatkozásban; meggyőződése, hogy kormányközi alapú 

együttműködést kell kezdeményezni az Európai Űrügynökségen keresztül;” 

 
29. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a társadalmi-gazdasági előnyök maximális kiaknázása 

érdekében” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
50. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy a biztonsági és védelmi képességekre irányuló uniós szintű 

beruházásokat lehetővé tevő, hosszú távú jogi keret megteremtése elősegítheti a 

mélyebb és módszeresebb európai védelmi együttműködést a kulcsfontosságú 

képességek biztosítása érdekében; ezért tudomásul veszi az Európai Tanács 2015. 

júniusi következtetéseit;” 

2. rész „sürgeti a Tanácsot, az alelnököt/főképviselőt és a Bizottságot, hogy dolgozzák ki az 

uniós szintű finanszírozáshoz szükséges keretet;” 

 
B. preb. 

1. rész „mivel az Uniónak belföldön és külföldön egyaránt meg kell erősítenie 

biztonságfenntartó szerepét, biztosítva a stabilitást a szomszédos országokban és 

világszerte; „mivel az Uniónak hozzá kell járulnia – különösen a terrorizmusból 

belföldön és külföldön egyaránt adódó – biztonsági kihívások elleni küzdelemhez” 

2. rész „támogatva többek között a terrorizmus és kiváltó okai ellen küzdő harmadik 

országokat; mivel a külső határok védelme érdekében a tagállamoknak és az 

Uniónak közösen kell dolgoznia a hatékony és következetes határigazgatási rendszer 

megvalósításán;” 

 
E. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „illegális” és „az Észak-Afrikából érkezők esetében a hajóra 

szállás helyének megállapítása céljára avégett, hogy gyorsabban kapcsolatba 

lehessen velük kerülni, és” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
F. preb. 

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

2. rész a fenti szövegrész 
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N. preb. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
ECR: 

7. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy az űripar uniós szintű, átfogó, integrált és hosszú távú 

megközelítésére van szükség; „úgy véli” 

2. rész „hogy űriparnak szerepelnie kell az Unió új, átfogó kül- és biztonságpolitikai 

stratégiájában, szem előtt tartva a kettős felhasználású uniós űrprogramok jelenlegi 

fejlesztését és a civil biztonsági és védelmi célokra egyaránt használható uniós, 

polgári célú űrprogramok továbbfejlesztésének szükségességét;” 

3. rész „és a civil biztonsági és védelmi célokra egyaránt használható uniós, polgári célú 

űrprogramok továbbfejlesztésének szükségességét;” 

 
15. bek. 

1. rész „felkéri az Európai Bizottságot, hogy ismertesse a védelmi és biztonsági kutatások 

európai együttműködési keretének világűrre vonatkozó eredményeit, és kéri, hogy 

tegyen ajánlásokat továbbfejlesztésének módozataira; felkéri a Bizottságot annak 

tisztázására, hogy a Horizont 2020 keretében folytatott polgári-katonai kutatás 

hogyan szolgálta”  

2. rész „a világűrbeli képességek területén a közös biztonság- és védelempolitika 

végrehajtását;” 

 
27. bek. 

1. rész „megállapítja, hogy a Galileo kormányzati ellenőrzésű szolgáltatása (PRS) fontos a 

katonai rendszerek navigációja és irányítása tekintetében;” 

2. rész „felhívja a főképviselőt és az uniós tagállamokat, hogy fokozzák az 1967. évi 

Világűrszerződés lehetséges felülvizsgálatára irányuló erőfeszítéseiket vagy 

kezdeményezzék olyan új szabályozási keret létrehozását, amely figyelembe veszi az 

1960-as évek óta elért technológiai fejlődést, és az űrfegyverkezési verseny 

megelőzésére irányul;” 

 
32. bek. 

1. rész „felhívja a figyelmet arra, hogy fejleszteni kell az információk műholdaktól a 

felhasználókhoz való eljuttatásának eljárását, többek között a szükséges technológiai 

infrastruktúra kiépítésével;” 

2. rész „megjegyzi, hogy a bizottsági közlemény szerint jelenleg az európai műholdak 

fedélzetén található elektronikus eszközök 60 %-a amerikai importból származik;” 

„kéri, hogy induljon kezdeményezés azzal kapcsolatban, hogy miként védhetők meg 

a kényes vagy személyes adatok ebben az összefüggésben;” 
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49. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy a biztonság – többek között az adatbiztonság – arányos 

szintjének biztosítása érdekében jobban össze kellene hangolni az uniós világűrbeli 

képességeket a szükséges rendszerarchitektúrák és eljárások kifejlesztése révén;” 

2. rész „felkéri a Bizottságot, hogy hozzon létre és támogasson egy-egy irányítási modellt 

minden egyes biztonsággal és védelemmel kapcsolatos szolgáltatást nyújtó 

rendszerre; úgy véli, hogy ahhoz, hogy a végfelhasználók számára integrált 

szolgáltatást lehessen nyújtani, a biztonság és védelem céljait szolgáló uniós 

világűrbeli képességek irányítását egy szakosodott operatív szolgálati koordinációs 

központnak kellene végeznie (mely a Horizont 2020 2014–2015-ös 

munkaprogramjában vezetési és irányítási központ néven szerepel); úgy véli, hogy 

ezt a központot költséghatékonysági okokból lehetőség szerint az egyik meglévő 

uniós szervbe – például az Európai GNSS Ügynökségbe, az Európai Unió 

Műholdközpontjába vagy az Európai Védelmi Ügynökségbe – kellene integrálni, 

figyelembe véve az említett ügynökségek által már lefedett képességeket;” 

 
53. bek. 

1. rész „véleménye szerint egy biztonságról és védelemről szóló uniós szintű fehér könyv 

megfelelő eszköz lenne a világűrbe telepített biztonsági és védelmi képességek iránti 

jövőbeli uniós kötelezettségvállalás szerkezetének kialakításához; felhívja a 

főképviselőt/alelnököt, hogy indítson vitát az EU törekvései szintjének 

meghatározásáról a világűrbeli képességek, valamint a biztonság és védelem 

egymást átfedő területein; véleménye szerint ez lehetővé tehetné a békefenntartással, 

konfliktusmegelőzéssel, a nemzetközi biztonság megerősítésével kapcsolatos összes 

képességi terület koherens fejlesztését, összhangban az Egyesült Nemzetek 

Alapokmányában leírt elvekkel; felhívja a Bizottságot, hogy vázolja fel a jövőbeni 

európai védelmi cselekvési tervben a biztonságot és védelmet támogató 

űrtevékenységekkel kapcsolatos terveit;” 

2. rész „egyidejűleg elismeri az űrpolitika területén a biztonsággal kapcsolatos nemzetközi 

együttműködések előnyeit az EU megbízható partnereivel;” 

 
A. preb. 

1. rész „mivel az Unión belül és kívül a biztonsági környezet egyre veszélyesebb és egyre 

több kihívást jelent, hiszen minden tagállamot érintő terroristatámadások és 

tömeggyilkosságok történnek, melyekre a tagállamoknak közös stratégia és 

összehangolt válasz elfogadásával kell reagálniuk;” 

2. rész „mivel e biztonsági kihívások szükségessé teszik az Unió biztonságának 

megerősítését az uniós biztonság- és védelempolitika folyamatos fejlesztése és 

támogatása révén annak érdekében, hogy az hatékonyabb politikai eszközzé és az 

uniós polgárok biztonságának és az EUSZ 21. cikkében rögzített európai normák, 

érdekek és értékek előmozdításának és védelmének igazi garanciájává váljon;” 

 
Verts/ALE, ECR: 

2. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy folytatni kell a KBVP végrehajtását;” 

2. rész „újólag megerősíti, hogy növelni kell a KBVP hatékonyságát, láthatóságát és 

befolyását; újólag megerősíti, hogy az űrpolitika fontos, és hozzáadott értéket nyújt a 

KBVP-hez; úgy véli, hogy a világűrnek szerepelnie kell a jövőbeli uniós 

szakpolitikákban (pl. belső biztonság, közlekedés, világűr, energia, kutatás), és az 

űrágazattal kapcsolatos szinergiákat jobban meg kell erősíteni és ki kell aknázni;” 

3. rész „hangsúlyozza, hogy a világűrbeli képességek felhasználása nélkülözhetetlen a 

terrorizmus és a terrorszervezetek elleni küzdelemben, mert lehetővé teszik a 

kiképzőtáborok helyének meghatározását és megfigyelését;” 
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14. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy a Bizottság, az Európai Külügyi Szolgálat, az Európai GNSS 

Ügynökség, az Európai Védelmi Ügynökség, az Európai Űrügynökség és a 

tagállamok közötti együttműködés alapvetően fontos Európa világűrbeli 

képességeinek és szolgáltatásainak fejlesztése érdekében;” 

2. rész „véleménye szerint a világűr, a biztonság és védelem területén az Uniónak, 

nevezetesen az alelnöknek/főképviselőnek külön operatív koordinációs központ 

révén kellene koordinálnia, elősegítenie és támogatnia az együttműködést;” 

3. rész „meggyőződése, hogy az Európai Űrügynökségnek jelentős szerepet kell játszania a 

– biztonsági és védelmi politikát is tartalmazó – egységes európai űrpolitika 

meghatározásában és végrehajtásában;” 

 
21. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy a biztonsági és védelmi célú, világűrbe telepített képességekkel és 

szolgáltatásokkal kapcsolatos EU–USA együttműködés kölcsönös előnyökkel járna; 

úgy véli, hogy az EU–USA együttműködés hatékonyabb és egymáshoz illeszkedőbb 

lenne, ha mindkét fél azonos technológiai és képességi szinten lenne; felhívja a 

Bizottságot, hogy azonosítsa az összes lehetséges technológiai szakadékot, és tegyen 

ellenük; tudomásul veszi az USA harmadik ellentételezési stratégiája érdekében 

végzett munkát;” az alábbi szövegrész kivételével: „úgy véli, hogy az EU–USA 

együttműködés hatékonyabb és egymáshoz illeszkedőbb lenne, ha mindkét fél 

azonos technológiai és képességi szinten lenne; felhívja a Bizottságot, hogy 

azonosítsa az összes lehetséges technológiai szakadékot, és tegyen ellenük;” 

2. rész „úgy véli, hogy az EU–USA együttműködés hatékonyabb és egymáshoz 

illeszkedőbb lenne, ha mindkét fél azonos technológiai és képességi szinten lenne; 

felhívja a Bizottságot, hogy azonosítsa az összes lehetséges technológiai szakadékot, 

és tegyen ellenük;” 

3. rész „arra ösztönzi az Uniót, hogy vegye figyelembe ezt a fejleményt saját átfogó kül- és 

biztonságpolitikai stratégiájának kidolgozásakor, és e stratégiának tegye részévé a 

biztonsági és védelmi célú, világűrbe telepített képességeket;” 

4. rész „úgy véli, hogy a tagállamok és az USA között fennálló kétoldalú kapcsolatok adott 

esetben kiaknázhatók; felhívja az alelnököt/főképviselőt, hogy a védelmi 

miniszterekkel vitassa meg az alkalmazandó stratégiai megközelítést, és a vita 

eredményéről tájékoztassa a Parlamentet;” 

 
G. preb. 

1. rész „mivel az űrpolitika” és „lényeges” 

2. rész „vetülete” és „a stratégiai autonómia egyik lényeges vetülete, amelyet az EU-nak 

fejlesztenie kell”, az alábbi szövegrész kivételével: „a stratégiai autonómia” 

3. rész „a stratégiai autonómia” 

4. rész „az érzékeny technológiai és ipari képességek, valamint a független értékelési 

képesség megőrzése érdekében;” 
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16. Az űrpiac felvevőképessége 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0739/2016 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-0739/2016  

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

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

 +  

 

 

17. A venezuelai helyzet 

Állásfoglalási indítványok: B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-

0726/2016, B8-0728/2016, B8-0729/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0700/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE) 

1 bek. után 4 GUE/NGL NSz - 172, 485, 11 

5 GUE/NGL NSz - 100, 512, 53 

6 GUE/NGL NSz - 161, 483, 19 

7 GUE/NGL NSz - 145, 482, 37 

2. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 507, 86, 77 

2. bek. után 8 GUE/NGL NSz - 135, 507, 26 

9 GUE/NGL NSz - 140, 494, 34 

5. bek. után 10= 

11= 

EFDD,  

Verts/ALE 

NSz - 175, 481, 13 

6. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 518, 62, 89 

9. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 562, 56, 47 

10. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 522, 79, 65 

14. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 567, 80, 24 

A. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2/NSz + 516, 73, 78 

B. preb. után 1 GUE/NGL NSz - 92, 499, 76 

C. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 499, 126, 41 

C. preb. után 2 GUE/NGL NSz - 139, 504, 26 

D. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 507, 81, 78 

D. preb. után 3 GUE/NGL NSz - 131, 508, 28 

E. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 516, 133, 20 

F. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 573, 65, 29 

I. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 504, 64, 97 

K. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 510, 134, 23 

M. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 584, 57, 26 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 501, 94, 73 

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-0700/2016  PPE NSz ↓  

B8-0723/2016  Verts/ALE NSz ↓  

B8-0724/2016  ECR NSz ↓  

B8-0725/2016  EFDD NSz ↓  

B8-0726/2016  GUE/NGL NSz ↓  

B8-0728/2016  ALDE NSz ↓  

B8-0729/2016  S&D NSz ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 1-11. mód., zárószavazás RC-B8-0700/2016, zárószavazás B8-0700/2016, 

zárószavazás B8-0723/2016, zárószavazás B8-0724/2016, zárószavazás B8-

0725/2016, zárószavazás B8-0726/2016, zárószavazás B8-0728/2016 és 

zárószavazás B8-0729/2016 

S&D: zárószavazás RC-B8-0700/2016 

Verts/ALE: 10=11. mód. 

GUE/NGL: 1-9. mód., 2., 6., 9., 10. és 14. bek., A. preb. (2. rész), C., D., E., F., I., K. és M. preb. 
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 

A. preb. 

1. rész „mivel a venezuelai ellenzéki koalíció, a MUD 112 mandátumot szerzett a 167 fős 

egykamarás országgyűlésben, ami kétharmados többséget jelent a PSUV által 

megszerzett 55 mandátumhoz képest;” 

2. rész „mivel a Legfelsőbb Bíróság ezt követően megakadályozta, hogy négy újonnan 

megválasztott országgyűlési képviselő – közülük 3 a MUD képviselője – hivatalba 

lépjen, aminek következtében az ellenzék elvesztette kétharmados többségét;” 
 

Egyéb 

Inés Ayala Sender (S&D képviselőcsoport) szintén aláírta az B8-0729/2016 sz. állásfoglalási 

indítványt. 
 

 

18. A hormonháztartást zavaró anyagok: a Bíróság 2015. december 16-i ítéletét követő 

helyzet 

Állásfoglalási indítványok: B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-
0737/2016, B8-0738/2016  

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0733/2016  

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

1. bek. 10 ECR NSz - 72, 400, 192 

1 bek. után 13 ENF NSz - 77, 524, 58 

3. bek. 11 ECR  -  

4. bek. 12 ECR NSz - 78, 403, 185 

bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 613, 36, 16 

2/NSz + 395, 66, 198 

4. bek. után 14 ENF NSz - 85, 547, 31 

7. bev. hiv. után 1 ECR ESz - 69, 395, 199 

D. preb. 2 ECR  -  

G. preb. 3 ECR  -  

H. preb. 4 ECR NSz - 74, 410, 183 

bek. eredeti szöveg rész.   
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1/NSz + 624, 19, 22 

2/NSz + 405, 67, 194 

I. preb. 5 ECR NSz - 50, 426, 185 

J. preb. 6 ECR  -  

M. preb. 7 ECR  -  

N. preb. 8 ECR NSz - 47, 403, 213 

P. preb. 9 ECR NSz - 67, 404, 194 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 593, 57, 19 

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-0733/2016  S&D, 

Verts/ALE 

 ↓  

B8-0734/2016  ENF  ↓  

B8-0735/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0736/2016  EFDD  ↓  

B8-0737/2016  PPE, ECR  ↓  

B8-0738/2016  ALDE  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 13., 14. és 4. mód. 

ECR: 4. és 12. mód., 4. bek., H. preb. 

Verts/ALE: 5., 8., 9. és 10. mód., zárószavazás 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

4. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
H. preb. 

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

2. rész a fenti szövegrész 
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19. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a Bt11 x MIR162 x MIR604 x 

GA21 GMO-kukoricafajta engedélyezése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0732/2016 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-0732/2016  

(ENVI bizottság) 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

NSz + 426, 202, 33 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE, ENF: zárószavazás 
 

 

20. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: géntechnológiával módosított 

szegfű (Dianthus caryophyllus L., SHD-27531-4-es vonal) forgalomba hozatala 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0731/2016 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-0731/2016  

(ENVI bizottság) 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

NSz + 430, 188, 33 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE, ENF: zárószavazás 

 


