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MELLÉKLET 
 

A SZAVAZÁSOK EREDMÉNYE 

Rövidítések és jelek magyarázata 

+ elfogadva 

- elutasítva 

↓ caduc 

R visszavonva 

NSz (..., …, …) név szerinti szavazás (mellette, ellene, tartózkodás) 

ESz (…, …., …) elektronikus szavazás (mellette, ellene, tartózkodás) 

div részenkénti szavazás 

vs külön szavazás 

am módosítás 

AC megegyezéses módosítás 

PC megfelelő rész 

S törlő módosítás 

= azonos módosítások 

bek. bekezdés 

art francia bekezdés 

cons preambulumbekezdés 

PR állásfoglalásra irányuló indítvány 

PRC közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

SEC titkos szavazás 
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1. EU-Peru megállapodás a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli 

mentességről *** 

Ajánlás: Mariya Gabriel (A8-0197/2016) 

Objet NSz stb. Vote NSz/ESz – 

észrevételek 

vote: egyetértés AN + 611, 59, 21 

 

 

 

2. A nem közúti mozgó gépek kibocsátási határértékei ***I 

Jelentés: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015) 

Objet Am n° Szerző NSz stb. Vote NSz/ESz – 

észrevételek 

a szöveg egésze – 1. 

sz. tömb 

80 bizottság  +  

2. sz. tömb 1-79 bizottság  ↓  

vote: a Bizottság javaslata  +  

vote: jogalkotási állásfoglalás AN + 623, 57, 27 

 

 

 

3. Menekültek: Társadalmi befogadás és munkaerő-piaci integráció 

Jelentés: Brando Benifei (A8-0204/2016) 

Objet Am n° Szerző NSz stb. Vote NSz/ESz – 

észrevételek 

Alternatív 

állásfoglalási 

indítvány 

1 ENF AN - 72, 623, 11 

tömbszavazás 2-7 előadó VE + 384, 277, 48 

1. bek. bek. eredeti szöveg div   

1 +  

2 +  
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Objet Am n° Szerző NSz stb. Vote NSz/ESz – 

észrevételek 

4. bek. bek. eredeti szöveg div   

1 +  

2/AN + 512, 177, 18 

5. bek. bek. eredeti szöveg div   

1 +  

2 +  

7. bek. bek. eredeti szöveg AN + 696, 10, 8 

13. bek. bek. eredeti szöveg AN + 629, 55, 29 

14. bek. bek. eredeti szöveg AN + 622, 79, 12 

15. bek. bek. eredeti szöveg div   

1/AN + 554, 126, 32 

2/AN + 355, 340, 10 

16. bek. bek. eredeti szöveg AN + 557, 141, 15 

18. bek. bek. eredeti szöveg AN + 548, 92, 73 

21. bek. bek. eredeti szöveg div   

1 +  

2 +  

30. bek. bek. eredeti szöveg div   

1/AN + 657, 43, 13 

2 +  

3/AN + 569, 85, 60 

4/AN + 529, 121, 65 

31. bek. bek. eredeti szöveg div   

1/AN + 536, 159, 16 

2/AN + 350, 331, 17 



P8_PV(2016)07-05(VOT)_HU.doc 4 PE 586.881 

Objet Am n° Szerző NSz stb. Vote NSz/ESz – 

észrevételek 

32. bek. bek. eredeti szöveg div   

1/AN + 525, 178, 11 

2/AN + 355, 346, 12 

33. bek. bek. eredeti szöveg vs +  

36. bek. bek. eredeti szöveg div   

1 +  

2/AN + 445, 226, 42 

3 +  

38. bek. bek. eredeti szöveg div   

1 +  

2/AN + 508, 177, 28 

44. bek. bek. eredeti szöveg vs -  

45. bek. bek. eredeti szöveg div   

1/AN + 509, 175, 26 

2/AN - 341, 346, 24 

46. bek. bek. eredeti szöveg div   

1/AN + 573, 110, 30 

2/AN + 331, 304, 74 

47. bek. bek. eredeti szöveg div   

1 +  

2 +  

54. bek. 8 előadó VE - 325, 354, 32 

bek. eredeti szöveg div   

1/AN + 467, 185, 59 

2/AN - 298, 387, 11 
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Objet Am n° Szerző NSz stb. Vote NSz/ESz – 

észrevételek 

58. bek. bek. eredeti szöveg div   

1 +  

2 -  

61. bek. bek. eredeti szöveg div   

1 +  

2/VE + 367, 344, 3 

64. bek. bek. eredeti szöveg vs/VE - 280, 378, 56 

65. bek. bek. eredeti szöveg AN + 663, 17, 33 

79 bek. bek. eredeti szöveg AN + 567, 131, 12 

84. bek. bek. eredeti szöveg AN + 538, 147, 27 

85. bek. bek. eredeti szöveg div   

1 +  

2 +  

88. bek. bek. eredeti szöveg AN + 613, 80, 19 

F. preb. bek. eredeti szöveg vs/VE + 428, 250, 31 

K. preb. bek. eredeti szöveg AN + 547, 128, 33 

Q. preb. bek. eredeti szöveg div   

1 +  

2 +  

R. preb. bek. eredeti szöveg AN + 625, 46, 38 

U. preb. bek. eredeti szöveg div   

1/AN + 634, 45, 31 

2/AN + 308, 301, 93 

Z. preb. bek. eredeti szöveg AN + 360, 320, 32 

vote: állásfoglalás (a szöveg egésze) AN + 486, 189, 28 
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Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: preb.: K, R, 65. bek. 

PPE: 45. bek. 

ENF: bek.: 4 (2. rész), 7, 13, 14, 15, 18, 30 (1., 2., 3. rész), 36 (2. rész), 38 (2. rész), 79, 

84, 88, mód.: 1 

S&D: preb.: U, Z, bek.: 31, 32, 45, 46, 54 

EFDD: 16. bek. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE: bek.: 53, 64 

GUE/NGL: bek.: 16, 33, 36, 44, 54 

PPE: preb.: F, Z 

EFDD: 46. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 

Q. preb. 

1. rész a szöveg egésze, kivéve: „emellett költséghatékony is” és „miközben lehetővé teszi a 

menekültek számára, hogy aktív adófizetőkké váljanak;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
1. bek. 

1. rész a szöveg egésze, kivéve: „európai” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
5. bek. 

1. rész „reméli továbbá, hogy az Európán kívüli területeken bevezetnek olyan hatékony 

intézkedéseket, melyek lehetővé teszik az arra jogosultak számára, hogy a befogadó 

országokat biztonságban elérjék,” 

2. rész „a nemzetközi védelemért folyamodók kérelmeinek feldolgozását és a 

meghatározatlan migrációs áramlatok megfelelő keretek között tartását;” 

 
21. bek. 

1. rész a szöveg egésze, kivéve: „akik valószínűleg munkavállalási engedélyt fognak kapni, 

és munkát fognak találni” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
47. bek. 

1. rész a szöveg egésze, kivéve: „akiknek jó eséllyel nemzetközi védelmet fognak 

biztosítani,” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
85. bek. 

1. rész „támogatja azt az elképzelést, hogy a tanárok részére információs szolgálatokat 

hozzanak létre, amelyek aktuális segítséget nyújtanak számukra az osztálytermeken 

belüli sokféleség különböző formáinak kezeléséhez, valamint a kultúrák közötti 

párbeszéd és az iránymutatás előmozdításához olyan esetekben, amikor 

konfliktusokba ütköznek vagy a radikalizálódás veszélyének kitett tanulókkal 

találkoznak;” 

2. rész „felhívja továbbá a tagállamokat, hogy bővítsék a politikai ismeretek oktatásának 

lehetőségeit, és biztosítsanak megfelelő képzési lehetőségeket és tananyagot a 

menekülés okainak tisztázása, valamint a szélsőségesség elleni küzdelem 

eszközeiként;” 
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PPE: 

U. preb. 

1. rész a szöveg egésze, kivéve: „nagy” és „sátortáborokban él, és nem fér hozzá az 

alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükséges alapfeltételekhez és minőségi 

szolgáltatásokhoz;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
15. bek. 

1. rész a szöveg egésze, kivéve: „és menedékkérők” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
31. bek. 

1. rész a szöveg egésze, kivéve: „25%” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
32. bek. 

1. rész „rámutat, hogy az Európai Szociális Alap megfelelő előirányzatának biztosítása 

érdekében a tagállamoknak – ahol szükséges – ki kell igazítaniuk vonatkozó nemzeti 

szabályaikat” 

2. rész „annak biztosítása érdekében, hogy a menedékkérők a munkaerőpiacra jutó uniós és 

harmadik országbeli állampolgárokkal egyenlő bánásmódban részesüljenek;” 

 
45. bek. 

1. rész a szöveg egésze, kivéve: „de hat hónapon belül” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
46. bek. 

1. rész a szöveg egésze, kivéve: „és menedékkérők” és „különösen annak ellenőrzése révén, 

hogy a tagállamok nem alkalmaznak-e a munkavállalás vonatkozásában túlságosan 

korlátozó feltételeket, amelyek indokolatlanul megnehezítenék a munkavállalást;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
54. bek. 

1. rész „felhívja a Bizottságot, hogy fontolja meg a kék kártyáról szóló irányelv 

felülvizsgálatát,” 

2. rész „hogy nagyobb mértékű rugalmasságot biztosítson a nemzetközi védelem magas 

képzettséggel rendelkező olyan kedvezményezettjei számára, akik harmadik 

országbeli állampolgárként jogosultak lennének a kék kártya rendszerhez való 

hozzáféréshez, figyelembe véve azokat a rendkívüli körülményeket, amelyekkel a 

menekültek és menedékkérők szembesülnek, valamint az uniós munkaerő-piaci 

igényeit, különösen azáltal, hogy megvizsgálja az irányelv Unión belüli mobilitásra 

vonatkozó hatályát és szabályait;” 

 
58. bek. 

1. rész a szöveg egésze, kivéve: „a bűnüldöző szervek tagjai, többek között a munkaügyi 

felügyelők, a bírák, az ügyészek és az ügyvédek” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
61. bek. 

1. rész „felhívja a figyelmet arra, hogy egyre erősebb a gyűlöletbeszéd, a migránsellenes 

érzések és az idegengyűlölő erőszak” 

2. rész „mind intézmények, mind magánszemélyek részéről;” 
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ENF: 

4. bek. 

1. rész a szöveg egésze, kivéve: „sürgősen létre kell hozni a közös menekültügyi rendszert” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
36. bek. 

1. rész „támogatja a Bizottság által – különösen a Dublin III. rendelet felülvizsgálata révén 

– tett erőfeszítéseket a migrációra vonatkozó európai menetrend frissítésére, a 

tagállamok közötti szolidaritás, felelősség-megosztás és a védelmi előírások 

harmonizálásának javítása érdekében;” 

2. rész „hangsúlyozza azt a pozitív hatást, amelyet a menekültek mobilitása gyakorolna a 

munkaerőigény és a munkaerőhiány kezelésére, illetve a menekültek munkaerő-piaci 

integrálására, többek között az olyan szempontokra, mint a tagállamoknak a 

családegyesítés lehetővé tételére való ösztönzése;” 

3. rész „hangsúlyozza, hogy további erőfeszítésekre van szükség egy valóban egységes 

közös európai menekültügyi rendszer, valamint a legális migrációra vonatkozó olyan 

átfogó és fenntartható politika Unióban való létrehozásához, amely kielégíti a 

munkaerőpiac készségek iránti keresletét, ahol a társadalmi befogadás és az aktív 

integrációs politikák központi szerepet játszanak;” 

 
38. bek. 

1. rész „tudomásul veszi Juncker elnök közleményét az Unió helyzetéről szóló 2015. évi 

értékelő beszédében, amelyben megerősítette, hogy támogatja, hogy a 

menedékkérők hozzáférhessenek a munkaerőpiachoz, miközben kérelmüket 

feldolgozzák; sajnálatát fejezi ki azonban amiatt, hogy a Bizottság az elfogadott 

határozatok végrehajtásakor nem lépett fel kellő határozottsággal;” 

2. rész „aggodalmának ad hangot egyes tagállamok azon döntése miatt, hogy lezárják belső 

határaikat vagy ideiglenes határellenőrzést vezetnek be, amivel veszélyeztetik a 

schengeni térségen belüli szabad mozgást;” 

 
GUE/NGL, ENF: 

30. bek. 

1. rész „kiemeli továbbá, hogy a menekültekre és a menedékkérőkre irányuló, az integrációt 

és a befogadást célzó intézkedéseknek nem szabad olyan pénzügyi forrásokat 

felhasználniuk, amelyeket más hátrányos helyzetű csoportokra irányuló programokra 

szántak” 

2. rész „hanem ezek mindenképpen olyan kiegészítő szociális beruházásokat igényelnek, 

amelyek ezeket a kiegészítőleg szükségessé vált intézkedéseket figyelembe veszik; 

hangsúlyozza továbbá, hogy a már rendelkezésre álló uniós forrásokat 

eredményesebb és hatékonyabb módon kell felhasználni;” 

3. rész „felhívja a Bizottságot, hogy az integrációra irányuló szakpolitikák kidolgozásakor 

vegye figyelembe a munkaerő-piaccal és a szociális helyzettel kapcsolatos adatokat 

annak biztosítása érdekében, hogy az integrációs folyamat ne rontsa a szociális és a 

gazdasági helyzetet a befogadó régiókban;” kivéve: „ne rontsa a szociális és a 

gazdasági helyzetet” 

4. rész „ne rontsa a szociális és a gazdasági helyzetet” 
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4. Szociális és környezetvédelmi normák, emberi jogok és vállalati felelősségvállalás 

Jelentés: Eleonora Forenza (A8-0217/2016) 

Objet Am n° Szerző NSz stb. Vote NSz/ESz – 

észrevételek 

6. bek. bek. eredeti szöveg div   

1 +  

2 +  

7. bek. bek. eredeti szöveg AN + 383, 276, 53 

8. bek. bek. eredeti szöveg div   

1/AN + 367, 288, 52 

2/AN + 623, 62, 25 

11. bek., a) pont bek. eredeti szöveg div   

1 +  

2/VE - 308, 394, 6 

18. bek. bek. eredeti szöveg div   

1/AN + 334, 361, 18 

2/AN ↓  

C. preb. bek. eredeti szöveg AN + 372, 304, 33 

F. preb. bek. eredeti szöveg AN + 361, 312, 27 

J. preb. bek. eredeti szöveg div   

1 +  

2/VE - 292, 366, 50 

3 -  

O. preb. bek. eredeti szöveg div   

1/VE - 338, 367, 1 

2 +  

U. preb. bek. eredeti szöveg div   

1 +  
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Objet Am n° Szerző NSz stb. Vote NSz/ESz – 

észrevételek 

2 +  

vote: állásfoglalás (a szöveg egésze) AN + 556, 103, 53 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: preb.: C, F ; bek.: 7 8. bek. 

S&D: 18. bek. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: F. preb. 

PPE: 18. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 

6. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy az, hogy az Unió olyan régóta figyelembe veszi a társadalmi és 

környezetvédelmi kérdéseket kereskedelmi diplomáciai tevékenysége során, már 

jelentős előnybe helyezi egyéb nagy globális kereskedelmi szereplőkkel szemben;” 

2. rész „felhívja a figyelmet arra, hogy kereskedelmi partnereink emberi jogi 

kötelezettségvállalásai szilárd alapot biztosítanak a folyamatos párbeszédhez, az 

együttműködési folyamathoz és a fokozatos fejlődéshez hosszú távon;” 

 
8. bek. 

1. rész „emlékeztet arra, hogy a kereskedelem és a külföldi közvetlen befektetések növelik a 

jólétet a szegényebb országokban;” 

2. rész „emlékeztet arra, hogy nem elhanyagolható az összefüggés a nagyobb jólét és mind 

az emberi és szociális, illetve munkavállalói jogok erőteljesebb védelme, mind pedig 

a magas szintű környezetvédelem között;” 

 
18. bek. 

1. rész „határozottan követeli, hogy az emberi jogi hatásvizsgálatok és a fenntarthatósági 

hatásvizsgálatok kötelező érvényűek legyenek és korai időszakban kezdjék meg őket 

annak érdekében, hogy  közölni lehessen a tárgyalási pozíciókat;” 

2. rész „még a megszövegezésük előtt” 

 
PPE: 

O. preb. 

1. rész „mivel még mindig hiányzik a vállalatok emberi jogi normáknak való megfeleléséről 

és a szociális és környezetvédelmi normákra vonatkozó kötelezettségeiről szóló 

szabályozási keret;” 

2. rész „mivel a magánszektornak az állami szektorral együtt elő kell segítenie a 

fenntartható fejlődést; mivel a vállalatoknak mind szociális, mind ökológiai 

szempontból felelősen kell eljárniuk; mivel az Unió új generációs kereskedelmi és 

beruházási megállapodásainak fenntartható fejlődésről szóló fejezetei a 

megállapodásban részes felektől az emberi jogok, valamint a szociális és 

környezetvédelmi normák védelmére, a vállalati társadalmi felelősségvállalásra 

vonatkozó kötelezettségek vállalását és betartását kérik; mivel ezek a fejezetek 

rámutattak, hogy az EU egymást követő kereskedelmi megállapodásainak törekvései 

eltérő szintűek; mivel a Bizottságot a lehető legmagasabb szintű törekvések 

megvalósítására kell ösztönözni;” 
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GUE/NGL: 

U. preb. 

1. rész a szöveg egésze, kivéve: „és az ambiciózus kereskedelmi megállapodások”  

2. rész a fenti szövegrész 

 
ALDE, PPE: 

J. preb. 

1. rész a szöveg egésze, kivéve: „komoly” és „a jelenlegi termelési szerkezetben” 

2. rész „komoly” 

3. rész „a jelenlegi termelési szerkezetben” 

 
11. bek., a) pont 

1. rész a szöveg egésze, kivéve: „folyó tárgyalásokat” 

2. rész a fenti szövegrész 
 

 

5. A kereskedelem és beruházás előretekintő és innovatív jövőbeli stratégiája 

Jelentés: Tiziana Beghin (A8-0220/2016) 

Objet Am n° Szerző NSz stb. Vote NSz/ESz – 

észrevételek 

Alternatív 

állásfoglalási 

indítvány 

1 Verts/ALE  -  

Alternatív 

állásfoglalási 

indítvány 

2 GUE/NGL  -  

2. bek. bek. eredeti szöveg div   

1 +  

2 +  

5. bek. bek. eredeti szöveg div   

1 +  

2/AN + 522, 164, 26 

18. bek. bek. eredeti szöveg div   

1 +  

2 +  

3 +  
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Objet Am n° Szerző NSz stb. Vote NSz/ESz – 

észrevételek 

19. bek. bek. eredeti szöveg div   

1 +  

2/VE - 319, 340, 47 

24. bek. bek. eredeti szöveg div   

1 +  

2 +  

25. bek. bek. eredeti szöveg div   

1 +  

2/VE - 313, 348, 45 

28. bek. bek. eredeti szöveg vs +  

29. bek. bek. eredeti szöveg vs +  

30. bek. bek. eredeti szöveg div   

1/AN + 671, 11, 28 

2/AN - 151, 525, 34 

43. bek. bek. eredeti szöveg div   

1 +  

2/VE - 297, 383, 26 

45. bek. bek. eredeti szöveg div   

1 +  

2 -  

46. bek. bek. eredeti szöveg div   

1 +  

2 -  

48. bek. bek. eredeti szöveg div   

1 +  

2/AN + 513, 152, 48 
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Objet Am n° Szerző NSz stb. Vote NSz/ESz – 

észrevételek 

50. bek. bek. eredeti szöveg AN + 412, 292, 8 

51. bek. bek. eredeti szöveg div   

1 +  

2 +  

3 +  

54. bek. bek. eredeti szöveg div   

1 +  

2 +  

56. bek. bek. eredeti szöveg vs +  

68 bek. bek. eredeti szöveg div   

1/AN + 538, 146, 28 

2/AN + 566, 80, 62 

71. bek. bek. eredeti szöveg div   

1 -  

2 +  

73. bek. bek. eredeti szöveg div   

1/AN + 549, 77, 83 

2/AN - 111, 362, 238 

78. bek. bek. eredeti szöveg div   

1 +  

2 -  

79 bek. bek. eredeti szöveg vs +  

83. bek. bek. eredeti szöveg div   

1 +  

2 +  
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Objet Am n° Szerző NSz stb. Vote NSz/ESz – 

észrevételek 

87. bek. bek. eredeti szöveg vs +  

92. bek. bek. eredeti szöveg div   

1 +  

2 +  

B. preb. bek. eredeti szöveg vs -  

C. preb. bek. eredeti szöveg div   

1 +  

2 +  

D. preb. bek. eredeti szöveg div   

1/AN + 455, 204, 50 

2/AN - 292, 379, 25 

J. preb. bek. eredeti szöveg vs +  

K. preb. bek. eredeti szöveg div   

1 +  

2 +  

N. preb. bek. eredeti szöveg vs +  

S. preb. bek. eredeti szöveg div   

1 +  

2 +  

vote: állásfoglalás (a szöveg egésze) AN + 534, 146, 30 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: bek.: 30, 50, 68, 73, preb.: D 

Verts/ALE: 5. bek. (2. rész), 48. bek. (2. rész), 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: bek.: 23, 56, 73 

ECR: bek.: 79, 87 

S&D: bek.: 50, preb.: B, D, N 

ALDE: bek.: 28, 92, preb.: D, J 
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 

D. preb. 

1. rész a szöveg egésze, kivéve: „– annak kétségbe vonása nélkül, hogy a 

szabadkereskedelem hozzájárul a gazdasági növekedéshez –” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
K. preb. 

1. rész a szöveg egésze, kivéve: „a szabályozási együttműködésnek”  

2. rész a fenti szövegrész 

 
S. preb. 

1. rész a szöveg egésze, kivéve: „a fejlődő”  

2. rész a fenti szövegrész 

 
24. bek. 

1. rész „elismeri, hogy a világ termelési rendszerének nemzetközivé válása új lehetőségeket 

teremtett a gazdasági fejlődéshez és a foglalkoztatásalapú, szegénységből kivezető út 

megtalálásához több millió ember számára;” 

2. rész „emlékeztet arra, hogy az ILO becslése szerint mintegy 780 millió aktív nő és férfi 

nem keres eleget ahhoz, hogy kiemelkedjen a szegénységből; hangsúlyozza, hogy a 

globális értékláncok bővülése munkalehetőségeket teremtett, de az érvényben lévő 

munkaügyi jogszabályok és munkahelyi biztonsági előírások – amelyeknek 

bevezetésére a munkavállalóknak a kimerítő munkaidőtől és az elfogadhatatlan 

körülményektől való védelme érdekében került sor – gyenge érvényesítése a 

származási országokban továbbra is égető kérdés; megjegyzi, hogy a globális 

értékláncok egyes beszállító cégeket a munkaügyi jogszabályok figyelmen kívül 

hagyására, gazdasági tevékenységük Unión kívülre történő áthelyezésére, a 

munkavállalók nem biztonságos és elfogadhatatlan körülmények közötti 

dolgoztatására, kimerítő munkaidő letöltésének megkövetelésére és alapjogaik 

érvényesítésének megtagadására sarkallták; emlékeztet, hogy ezek a gyakorlatok 

tisztességtelen versenyt idéznek elő a munkaügyi jogszabályokat és a nemzetközi 

munkaügyi és környezetvédelmi normákat betartó vállalkozások, valamint a béreket 

és az életszínvonalat emelni szándékozó kormányzatok számára; felhívja a 

Bizottságot, hogy tanulmányozza a globális értékláncok térnyerésének hatását, és 

álljon elő konkrét javaslatokkal arra vonatkozóan, hogy az ILO-val és az OECD-vel 

szoros együttműködésben hogyan javíthatóak a munkakörülmények; hangsúlyozza, 

hogy az Unió globális értékláncokba történő további integrációját annak a kettős 

elvnek kell vezérelnie, hogy megőrizze az európai szociális és szabályozási modellt, 

és biztosítsa és létrehozza a fenntartható és méltányos növekedést és tisztességes 

munkahelyeket az Unióban és partnerei számára; elismeri, hogy az értékláncok 

globalizálódása növeli a hazai kibocsátás és az export importtartalmát, és ezáltal 

jelentősen megnöveli a protekcionista intézkedések költségeit;” 
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Verts/ALE: 

C. preb. 

1. rész „mivel a közös kereskedelempolitika jelentős változáson ment át a Lisszaboni 

Szerződés 2009. decemberi hatálybalépése óta; mivel a kereskedelem nem 

elszigetelten működik, hanem sok más szakpolitikához kapcsolódik és sok más 

szakpolitikától függ;” 

2. rész „mivel a kereskedelmi és beruházási megállapodásokról szóló tárgyalásoknak túl 

kell mutatniuk a vámtarifák egyszerű csökkentésén, ugyanis ma összetett 

kihívásokkal kell szembenéznünk a szabályozási kérdések és a nemzetközi normák 

konvergenciája terén;” 

 
5. bek. 

1. rész a szöveg egésze, kivéve: „növeli a termelékenységet és a külső versenyképességet,” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
48. bek. 

1. rész „kitart amellett, hogy a kereskedelmi tárgyalásoknak egy testre szabott regionális 

kereskedelmi stratégiát kell követniük, és hogy biztosítani kell a regionális 

integrációval való teljes összhangot, különösen Ázsia, Afrika és Latin-Amerika 

esetében,” 

2. rész „amelyeket a Bizottság az európai gazdasági érdekek szempontjából kulcsfontosságú 

régiókként határozott meg, az EU–USA stratégiai partnerség által betöltött 

kulcsfontosságú szerep veszélyeztetése nélkül; ennek kapcsán felhívja a Bizottságot, 

hogy azonnal kezdjen tárgyalásokat Tajvannal egy beruházási megállapodás 

megkötése céljából; emlékeztet, hogy az EU és Latin-Amerika természetes 

szövetségesei egymásnak, és egymilliárd fős együttes népességük a globális GNP 

egynegyedét állítja elő; rámutat, hogy e partnerség lehetőségeit még nem aknázták ki 

kellőképpen; üdvözli, hogy a Bizottság új kereskedelmi és beruházási stratégiája 

nagy figyelmet fordít Latin-Amerikára; felhívja a Bizottságot, hogy használja ki a 

Mercosur kereskedelmi tárgyalások jelenleg tapasztalható lendületét, hogy 

létrejöhessen egy átfogó, kiegyensúlyozott és nagyratörő megállapodás; támogatja a 

Mexikóval és Chilével kötött megállapodások korszerűsítését; kéri, hogy gyorsítsák 

fel az Ausztráliával és Új-Zélanddal kötendő szabadkereskedelmi megállapodásokra 

irányuló tárgyalásokat, és emlékeztet az Indiával fenntartott fejlődő uniós 

kereskedelmi kapcsolatok jelentőségére, mivel e piac hatalmas lehetőségeket rejt 

magában; sürgeti a Bizottságot, hogy mielőbb újítsa fel a tárgyalásokat Malajziával, 

és kezdjen tárgyalásokat Indonéziával az átfogó gazdasági partnerségre irányuló 

előkészítő megbeszélések befejeződését követően;” 

 
ECR: 

18. bek. 

1. rész a szöveg egésze, kivéve: „kötelező érvényűnek kell lenniük és” és „és végső 

lehetőségként a megállapodással kapcsolatos vitás kérdések rendezésére szolgáló 

általános rendelkezést alkalmazva pénzügyi szankciók kivetésének lehetőségével;” 

2. rész „kötelező érvényűnek kell lenniük és”  

3. rész „és végső lehetőségként a megállapodással kapcsolatos vitás kérdések rendezésére 

szolgáló általános rendelkezést alkalmazva pénzügyi szankciók kivetésének 

lehetőségével;” 

 
43. bek. 

1. rész a szöveg egésze, kivéve: „csak a második legjobb opciónak tartja” 

2. rész a fenti szövegrész 
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51. bek. 

1. rész a szöveg egésze, kivéve: „és erősíteniük kell a versenyképességet”, „sürgősen” és 

„az Európai Parlament álláspontja alapján” 

2. rész „és erősíteniük kell a versenyképességet” 

3. rész „sürgősen” és „az Európai Parlament álláspontja alapján” 

 
68 bek. 

1. rész a szöveg egésze, kivéve: „hangsúlyozza, hogy a rendszernek meg kell felelnie az 

uniós jogrendnek, különösen az uniós bíróságok hatásköreinek, és még 

konkrétabban az uniós versenyszabályoknak;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
83. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy a harmonizáltabb és hatékonyabb vámeljárások Európában és 

külföldön is elősegítik a kereskedelmet és a vonatkozó kereskedelemkönnyítő 

követelmények betartását, valamint elősegítik a hamisítás, és az illegális és hamis 

áruk egységes piacra való belépése megelőzését, amely aláássa az EU gazdasági 

növekedését és komoly kockázatnak teszi ki az uniós fogyasztókat; üdvözli a 

Bizottság vámhatóságok közötti együttműködés ösztönzésére irányuló szándékát;” 

2. rész „ismételten felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az Unió egész 

vámterületén a vámszabályok és -eljárások eredményesebb alkalmazása érdekében 

állítsanak fel egy egységes uniós vámszolgálatot;” 

 
92. bek. 

1. rész „felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy végezzenek alapos előzetes és 

utólagos elemzéseket ágazatonkénti és regionális hatásvizsgálatok alapján a 

megfelelő kereskedelmi megállapodások és jogalkotási dossziék vonatkozásában, az 

Unión belüli munkaerőpiacra gyakorolt kedvezőtlen hatások előrejelzése és az 

enyhítő intézkedések bevezetése összetettebb módjainak megtalálása céljából a 

leginkább sújtott iparágak és régiók fellendítése érdekében, a méltányosabb elosztás 

és a kereskedelemből származó széles körű előnyök biztosítása céljából; 

hangsúlyozza, hogy e tekintetben az európai strukturális és beruházási alapok, 

különösen az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap, 

kiemelkedő szerepet játszhatnak;” 

2. rész „rámutat arra, hogy az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap is fontos eszköz 

lehet, ha megreformálása és átalakítása olyan módon történik, hogy közben 

megfelelő finanszírozásban részesül, hogy támogatást tudjon nyújtani a harmadik 

országokkal szembeni kereskedelmi szankciók által érintett uniós vállalatoknak és 

termelőknek, illetve a globalizáció hatásai miatt közvetlenül kárt szenvedő kkv-k 

munkavállalóinak;” 

 
ALDE: 

2. bek. 

1. rész a szöveg egésze, kivéve: „ezért a stratégiának jobban kell fókuszálnia a 

feldolgozóiparnak a közös kereskedelempolitikában betöltött szerepére” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
54. bek. 

1. rész a szöveg egésze, kivéve: „és hogy az uniós feldolgozóipart túl gyakran helyezik a 

szolgáltatási ágazat mögé” 

2. rész a fenti szövegrész 
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78. bek. 

1. rész a szöveg egésze, kivéve: „úgy véli, hogy a közbeszerzési politikáknak meg kell 

felelniük a 94. ILO-egyezménynek;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
PPE: 

25. bek. 

1. rész a szöveg egésze, kivéve: „a nem kötelező erejű meglévő kötelezettségeken túl” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
46. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy elengedhetetlen elsősorban annak biztosítása, hogy a sikeresen 

lefolytatott kereskedelmi tárgyalások ratifikálása a lehető leggyorsabban 

megtörténjen; különösen a Kanadával és Szingapúrral való megállapodások 

megkötésére szólít fel két olyan nagy piac megnyitásának biztosítása érdekében, 

amelyek alapvető fontosságúak lesznek az uniós vállalkozások jövőbeni érdekei 

szempontjából; tájékozott vitára szólít fel az egész EU-ban a politikai megbeszélések 

során” 

2. rész „mivel szavazásra az Európai Parlamentben és a nemzeti törvényhozásokban kerül 

sor;” 

 
71. bek. 

1. rész „emlékeztet arra, hogy az EU beruházáspolitikájának – különösen akkor, ha 

közpénzek felhasználásáról van szó – hozzá kell járulnia a fenntartható fejlesztési 

célok megvalósításához;” 

2. rész „emlékeztet arra, hogy fokozni kell a fejlesztésfinanszírozási intézmények és a köz- 

és magánszféra közötti partnerségek átláthatóságát és elszámoltathatóságát, hogy 

hatékonyan nyomon lehessen követni és ellenőrizni lehessen a pénzmozgásokat, az 

adósság fenntarthatóságát, valamint a projektek fenntartható fejlődés tekintetében 

fennálló hozzáadott értékét;” 

 
ECR, PPE: 

19. bek. 

1. rész a szöveg egésze, kivéve: „olyan mechanizmusra szólít fel, amely alapján a 

Parlament felkérheti a Bizottságot, hogy kezdje meg harmadik felek 

kötelezettségszegéseinek kivizsgálását az alapvető elemekre vonatkozó záradék 

alapján;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
GUE/NGL, S&D: 

30. bek. 

1. rész: a szöveg egésze, kivéve: „TRIPS-plusz”  

2. rész: a fenti szövegrész 

 
73. bek. 

1. rész: a szöveg egésze, kivéve: „és az élő állatok” 

2. rész: a fenti szövegrész 

 
ECR, ALDE: 

45. bek. 

1. rész: a szöveg egésze, kivéve: „az új szabadkereskedelmi megállapodásokról szóló 

tárgyalások megkezdése előtt” 

2. rész: a fenti szövegrész 
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Egyéb 

A J preb. áthelyezésre kerül a K preb. után.  

A T preb. áthelyezésre kerül a Q preb. után. 
 

 

6. Az emberkereskedelem ellen az uniós külkapcsolatok terén folyó küzdelem 

Jelentés: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016) 

Objet Am n° Szerző NSz stb. Vote NSz/ESz – 

észrevételek 

9. bek. bek. eredeti szöveg div   

1 +  

2 +  

24. bek. bek. eredeti szöveg div   

1 +  

2/AN + 416, 266, 30 

3/AN + 608, 73, 31 

4/AN + 383, 298, 26 

25. bek. bek. eredeti szöveg div   

1 +  

2/AN + 369, 304, 32 

28. bek. bek. eredeti szöveg div   

1 +  

2 +  

41. bek. bek. eredeti szöveg vs +  

44. bek. bek. eredeti szöveg div   

1/VE + 422, 264, 22 

2 +  

60. bek. bek. eredeti szöveg div   

1 +  

2 +  
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Objet Am n° Szerző NSz stb. Vote NSz/ESz – 

észrevételek 

68 bek. bek. eredeti szöveg div   

1 +  

2/AN + 363, 313, 36 

3 +  

69. bek. bek. eredeti szöveg div   

1 +  

2/VE + 408, 229, 73 

77. bek. bek. eredeti szöveg div   

1 +  

2 +  

3 +  

81. bek. bek. eredeti szöveg div   

1 +  

2/VE + 386, 292, 31 

82. bek. bek. eredeti szöveg div   

1 +  

2/AN + 350, 336, 21 

83. bek. bek. eredeti szöveg vs +  

105. bek. bek. eredeti szöveg div   

1/AN + 675, 10, 22 

2/AN + 541, 154, 7 

109. bek. bek. eredeti szöveg AN + 546, 149, 12 

110. bek. bek. eredeti szöveg div   

1/AN + 542, 149, 17 

2 +  
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Objet Am n° Szerző NSz stb. Vote NSz/ESz – 

észrevételek 

112. bek. bek. eredeti szöveg vs +  

113. bek. bek. eredeti szöveg vs +  

115. bek. bek. eredeti szöveg AN + 557, 129, 21 

B. preb. bek. eredeti szöveg div   

1 +  

2 +  

3/VE - 310, 337, 50 

J. preb. bek. eredeti szöveg div   

1 +  

2 -  

3 +  

M. preb. bek. eredeti szöveg div   

1 +  

2 -  

W. preb. bek. eredeti szöveg vs -  

vote: állásfoglalás (a szöveg egésze) AN + 504, 30, 148 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: bek.: 10, 5, 109, 115 

ECR: bek.: 24 (2. rész), 25 (2., 3., és 4. rész), 68 (2. rész), 82 (2. rész), 110 (1. rész) 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE: 28. bek. 

Verts/ALE: W preb., bek.: 41, 109, 115 

PPE: W. preb. 

ENF: bek.: 83, 112, 113 
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE: 

J. preb. 

1. rész „mivel az emberkereskedelem áldozatainak hozzáférése az igazságszolgáltatáshoz a 

legjobb esetben csak problematikus, a legrosszabb esetben azonban megtagadják a 

hozzáférés lehetőségét;” kivéve: „a világ népességének túlnyomó része számára” 

2. rész „mivel sok országban a bűncselekmények kevesebb mint egy százaléka jut el a 

sikeres büntetőeljárás alá vonásig;” az alábbi szövegrésszel: „a világ népességének 

túlnyomó része számára” 

3. rész „mivel sok országban továbbra is a korrupció és a kapacitások hiánya okozza a 

legnagyobb problémát a rendőrség és az igazságszolgáltatási szervezetek számára” 

 
Verts/ALE: 

28. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy egyértelmű kapcsolat van a szexuális célú emberkereskedelem 

és a prostitúció között” 

2. rész „intézkedéseket szorgalmaz, amelyek véget vetnek a prostitúció iránti keresletnek;” 

 
81. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „mivel ebben a szakaszban még nem kezdődött el az 

áldozatok kizsákmányolása;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
105. bek. 

1. rész „felhívja a tagállamokat, hogy fokozzák a harmadik országokkal folytatott 

együttműködést az emberkereskedelem valamennyi formájának felszámolására, és 

különös tekintettel az emberkereskedelem nemi vetületeire lépjenek fel a 

gyermekházassággal, a nők és leányok szexuális kizsákmányolásával és a 

szexturizmussal szemben;” 

2. rész „felhívja a Bizottságot és az EKSZT-t, hogy kettőzze meg erőfeszítéseit a kartúmi 

folyamat keretében, célzottabb projektek folytatása révén és több ország aktív 

részvételének biztosításával;” 

 
PPE: 

M. preb. 

1. rész a szöveg egésze, kivéve: „kilátástalan” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
9. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy a szexuális szolgáltatások iránt a fejlett országok részéről 

meglévő kereslet gerjeszti a fejlődő országokból származó emberkereskedelmet, 

kiszolgáltatott helyzetbe hozva az embereket, különösen a nőket és a lányokat;” 

2. rész „felszólítja a tagállamokat, hogy nyilvánítsák bűncselekménnyé az embercsempészet 

áldozatai által nyújtott szolgáltatások tudatos igénybevételét;” 

 
60. bek. 

1. rész a szöveg egésze, kivéve: „a szexuális és reproduktív egészséghez”  

2. rész a fenti szövegrész 

 
69. bek. 

1. rész a szöveg egésze, kivéve: „abban az esetben is, ha a cselekményt a tagállamon 

és/vagy az EU-n kívül követik el;” 

2. rész a fenti szövegrész 
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ECR: 

25. bek. 

1. rész a szöveg egésze, kivéve: „kötelező érvényű” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
82. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy a határokon átnyúló munkaerő-migráció jelentette számos 

kihívást, különösen azt, hogy a migránsok törvényen kívülre rekednek, és 

megfosztják őket legalapvetőbb jogaiktól;” 

2. rész „felszólít a határokon átnyúló munkaerő-migrációra vonatkozó mechanizmusok 

kidolgozására az EU-ban és nemzetközi szinten a legális munkaerő-migráció 

növelése és hivatalossá tétele érdekében;” 

 
110. bek. 

1. rész „kéri az EU-t, hogy találjon kézzelfogható megoldásokat arra, hogy a migránsok és a 

menekültek jogszerűen, legálisan és biztonságos módon juthassanak be az EU-ba és 

anélkül, hogy kizsákmányolás áldozataivá válnának;” 

2. rész „emlékezteti a tagállamokat és az EU-t, hogy minden – különösen a migrációra 

vonatkozó – szakpolitikájukban tiszteletben kell tartaniuk a nemzetközi jogot, 

beleértve a visszaküldés tilalmának elvét; emlékeztet arra, hogy a fogadó állam és a 

származási állam részéről garantálni kell az emberkereskedelem áldozatává vált 

személyek számára a biztonságos és önkéntes hazatérést, továbbá jogszerű 

alternatívákat kell kínálni az olyan esetekben, amikor a hazatérés kockázatot 

jelentene a biztonságukra és/vagy családtagjaik biztonságára nézve; úgy véli, hogy a 

fogadó államnak és a származási államnak a visszatérést követően biztosítania kell a 

szükséges biztonsági és visszailleszkedési feltételeket az áldozatok számára;” 

 
GUE/NGL: 

77. bek. 

1. rész a szöveg egésze, kivéve: „többek között a határőrök, bevándorlási és menekültügyi 

tisztviselők, a büntetőügyekben eljáró nyomozók” és „felszólítja az Uniót, hogy 

alakítson ki regionális megközelítési módot, amely az „emberkereskedelmi 

útvonalakra” összpontosít és amely konkrét, a kizsákmányolás típusához igazított 

válaszlépéseket tud kínálni a különböző régiók számára;” 

2. rész „többek között a határőrök, bevándorlási és menekültügyi tisztviselők, a 

büntetőügyekben eljáró nyomozók” 

3. rész „felszólítja az Uniót, hogy alakítson ki regionális megközelítési módot, amely az 

„emberkereskedelmi útvonalakra” összpontosít és amely konkrét, a kizsákmányolás 

típusához igazított válaszlépéseket tud kínálni a különböző régiók számára;” 
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PPE, ECR: 

24. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy a kormányoknak bátorítaniuk kell a több érdekelt fél részvételével 

zajló  párbeszédet és partnerségeket, amelyek keretében összefogják a 

vállalkozásokat, az emberkereskedelem elleni küzdelem szakértőit és a nem 

kormányzati szervezeteket, és közösen lépnek fel az emberkereskedelem ellen, 

továbbá biztosítják a munkavállalói jogok, köztük az alapvető munkajogok 

fenntartását; felszólítja a kormányokat, hogy vezessenek be jogi intézkedéseket, 

melyek garantálják az ellátási lánc átláthatóságát és a termékek nyomon 

követhetőségét, és a vállalatokat arra kötelezik, hogy megfelelőbben számoljanak be 

az ellátási láncaik emberkereskedelemtől való megtisztítására irányuló 

erőfeszítéseikről; felszólítja az EU-t és a tagállamokat, hogy tevékenyen fogjanak 

össze a nemzeti és nemzetközi vállalatokkal annak biztosítása érdekében, hogy 

termékeik az ellátási lánc egészének egyetlen pontján se kerüljenek kapcsolatba a 

kizsákmányolás jelenségével” 

2. rész „szavatolják a vállalkozások elszámoltathatóságát” 

3. rész „tetten ért emberkereskedelem szempontjából” 

4. rész „– a kapcsolt vállalkozásoknál és az alvállalkozóknál is –” 

 
68 bek. 

1. rész a szöveg egésze, kivéve: „felszólítja a kormányokat, hogy állítsanak fel tűzfalakat a 

bevándorlási hatóságok és a munkaügyi felügyeletek között, ezzel bátorítva az 

áldozatokat arra, hogy nyújtsák be panaszaikat és” 

2. rész „felszólítja a kormányokat, hogy állítsanak fel tűzfalakat a bevándorlási hatóságok 

és a munkaügyi felügyeletek között” 

3. rész „ezzel bátorítva az áldozatokat arra, hogy nyújtsák be panaszaikat és” 

 
ALDE, Verts/ALE: 

44. bek. 

1. rész: „hangsúlyozza, hogy az emberi szervek, szövetek és sejtek vásárlása jogellenes;” 

2. rész: „megjegyzi, hogy a szervek eltávolítása céljából folytatott emberkereskedelem 

elszenvedőinek jelentős kihívásokkal kell szembenézniük, és hogy az áldozatok 

gyakran nincsenek tisztában a szervek eltávolításának, valamint a műtét utáni ellátás 

hiányának hosszú távú és káros egészségügyi következményeivel, sem pedig a műtét 

pszichológiai hatásaival; célzottabb tudatosságnövelő kezdeményezéseket kér a 

szervek értékesítésével összefüggő károk ismertebbé tétele érdekében, különösen a 

legszegényebbek és legkiszolgáltatottabbak körében, akik adott esetben úgy 

vélhetik, hogy gazdasági helyzetük javításáért érdemes áruba bocsátaniuk valamely 

szervüket;” 

 
B. preb. 

1. rész: a szöveg egésze, kivéve: „kényszerítése” és „vagy reprodukciós” 

2. rész: „kényszerítése” 

3. rész: „vagy reprodukciós” 

 


