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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. Azerbajdzsán részvétele az uniós programokban *** 

Ajánlás: Norica Nicolai (A8-0210/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: egyetértés NSz + 577, 67, 51 

 

 

 

 

2. 2/2016. számú költségvetés-módosítási tervezet: a 2015-ös pénzügyi év 

többlete 

Jelentés: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 591, 68, 44 

 

 

 

3. A hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban 

egységesen magas szintje ***II 

Ajánlás második olvasatra Andreas Schwab (A8-0211/2016)  
(minősített többség szükséges) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Jóváhagyás szavazás nélkül 
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4. Az energiahatékonyságot jelölő címkézés ***I 

Jelentés: Dario Tamburrano (A8-0213/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – észrevételek 

Az illetékes bizottság 

módosításai – 

tömbszavazás 

1-3 

5-15 

17-34 

36-42 

46-59 

61-63 

65 

67-71 

74-79 

bizottság  +  

2. cikk, 1. bek., 19. 

pont után 

97 EFDD ESz + 386, 301, 21 

3. cikk, 1. bek. után 85 S&D, 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

NSz - 307, 398, 0 

3. cikk, 3. bek., a) pont 86 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

rész.   

1/NSz - 172, 535, 4 

2/NSz + 443, 265, 2 

99 PPE, ECR NSz - 289, 415, 8 

35pc bizottság  ↓  

3 cikk, 3. bek., b), c) 

és d) pont 

35pc bizottság  +  

4. cikk, 3. bek. 95 S&D ESz - 338, 353, 4 

5. cikk, 2. bek. után 43 bizottság kül. +  

44 bizottság kül. +  

45 bizottság kül. +  

16. cikk, 13. bek. után 96 S&D NSz + 353, 332, 24 

7. cikk, 2. bek. 87 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

60 bizottság  +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – észrevételek 

7. cikk, 5. bek. 64 bizottság rész.   

1 +  

2/ESz + 391, 315, 3 

8. cikk 66 bizottság rész.   

1/NSz + 442, 260, 7 

2/NSz + 378, 309, 22 

9. cikk, 2. bek. után 88 S&D, 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

rész.   

1 -  

2 -  

10. cikk, 2. bek. után 89 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

11. cikk, 1 bek. után 90 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

12. cikk, 2. bek. 72 bizottság rész.   

1 +  

2/ESz - 350, 359, 0 

12. cikk, 3. bek., 1. 

albek., b) pont után 

91 S&D, 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

12. cikk, 3. bek., 1. 

albek., c) pont után 

98 EFDD  +  

12. cikk, 3. bek., 1. 

albek., l) pont 

73pc bizottság NSz - 352, 359, 0 

92 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

12. cikk, 3. bek., 

fennmaradó 

73pc bizottság  +  

16. cikk, 3. bek. 80 bizottság rész.   

1 +  

2/ESz + 368, 335, 3 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – észrevételek 

I. melléklet – cím és 1. 

pont 

81 bizottság NSz + 454, 238, 13 

I. melléklet, 2. pont 82 bizottság NSz + 377, 320, 8 

I. melléklet, 2. pont 

után 

83 bizottság NSz + 376, 322, 8 

84 bizottság NSz + 448, 244, 10 

I. melléklet, 2. pont, d) 

pont után 

93 S&D, 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

ESz - 314, 387, 1 

4. preb. után 4 bizottság kül. +  

16. preb. után 16 bizottság kül. +  

18. preb. 94 S&D ESz - 342, 367, 1 

szavazás: a Bizottság javaslata NSz + 580, 52, 79 

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz  a szavazást elnapolják 

(az eljárási szabályzat 

61. cikkének (2) 

bekezdése) 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 66., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 96. és 99. mód., a Bizottság javaslata 

Verts/ALE: módosítás 73pc (12. cikk, 3. bek., 1. bekezdés, 1. pont), 86 (első rész) 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 43., 44., 45. és 83. mód. 

S&D: 4. és 16. mód. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 

86. mód. 

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

2. rész a fenti szövegrész 
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88. mód. 

1. rész „A harmonizált szabványok a legtipikusabb felhasználást tükrözik az egyes 

termékcsoportok előkészítő tanulmányában dokumentáltaknak megfelelően, és 

figyelembe szándékoznak venni a rendelkezésre álló, a vásárlók által alkalmazott 

üzemmódokat és ciklusokat, továbbá tekintetbe veszik azt az időt, amelyre a 

terméknek szüksége van az energiahatékonysági (EEI) vagy bármilyen más 

hatékonysági mutató kiszámítását befolyásoló teljesítmény nyújtásához.”  

„Az energiahatékonysági mutató kiszámításának alapja nem kizárólag a 

legenergiahatékonyabb beállítás, funkció vagy üzemmód (vagy öko-üzemmód), 

amennyiben ezekből több is rendelkezésre áll.” 

2. rész „A mutatókat úgy kell kidolgozni, hogy ki lehessen deríteni és meg lehessen 

szüntetni a teszteredmények szándékos vagy véletlenszerű manipulációját vagy 

kozmetikázását, továbbá úgy, hogy kizárják a tűréshatárértékeket és az opcionális 

vizsgálati paramétereket, amelyek módosíthatják a tesztelt modell 

energiahatékonysági osztályát.  

A vizsgált és bejelentett eredmények közötti megengedett eltérések a statisztikai és 

bizonyítékokon alapuló mérési bizonytalanságra korlátozódnak.” 

 
PPE: 

80. mód. 

1. rész A 3. cikk (1) bekezdésének d) pontját azonban a 8. cikk értelmében létrehozott 

adatbázis nyilvános felületének teljes körű működésének megkezdésekor, [...] 

alkalmazni kell.” 

2. rész „de legkésőbb 2018. január 1-jétől” 

 
S&D, Verts/ALE: 

64. mód. 

1. rész „A szállítók akkor értékesíthetnek címke vagy új beosztással ellátott címke nélküli 

energiával kapcsolatos termékeket, ha az adott termék esetében soha nem készült (új 

beosztású) címke, és e termék szállítója már nem folytat piaci tevékenységet.” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
66. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „A szállítók az I. melléklet 2a. pontjában a szállítók által 

végzett vizsgálatokra vonatkozó rendelkezések szerint a szervereiken tárolhatják a 3. 

cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti műszaki dokumentációt, vizsgálati jelentéseket 

vagy hasonló megfelelőségértékelési dokumentációkat, amelyek csak a 

piacfelügyeleti hatóságok és a Bizottság számára hozzáférhetők.” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
72. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „ca) a Bizottság figyelembe veszi a vonatkozó uniós 

jogszabályokat és önszabályozást – így például az önkéntes megállapodásokat –, 

amelyek várhatóan gyorsabban vagy kisebb költséggel valósítják meg a politikai 

célkitűzéseket, mint a kötelező előírások.” 

2. rész a fenti szövegrész 
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5. Európai Határ- és Parti Őrség ***I 

Jelentés: Artis Pabriks (A8-0200/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

A Bizottság 

javaslatának 

elutasítására irányuló 

javaslat 

178 több mint 40 

képviselő 

NSz - 188, 511, 10 

a szöveg egésze - 1. 

sz. tömb 

179pc bizottság  +  

2. sz. tömb 1-173 bizottság  ↓  

1. preb. 174 ENF  -  

179pc bizottság  +  

4. preb. 175 ENF  -  

179pc bizottság  +  

6. preb. 176 ENF  -  

179pc bizottság  +  

8. preb. 177 ENF  -  

179pc bizottság  +  

szavazás: a Bizottság javaslata  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 483, 181, 48 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 178. mód. 
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6. Európai Tengerbiztonsági Ügynökség ***I 

Jelentés: Michael Cramer (A8-0215/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

a szöveg egésze - 1. 

sz. tömb 

1 Verts/ALE, 

S&D, PPE, 

ECR, ALDE 

 +  

2b. cikk, 1. bek. 4 ENF  -  

2b. cikk, 1. bek., d) 

pont 

5 ENF  -  

2b. cikk, 3. bek. után 6 GUE/NGL  -  

12 EFDD  -  

11. cikk, 1. bek. 13 EFDD  -  

11. cikk, 2. bek. 14 EFDD  -  

11. cikk, 3. bek. 15 EFDD  -  

1. preb. 2 ENF  -  

1. preb. után 3 ENF  -  

7 EFDD  -  

8 EFDD  -  

9 EFDD  -  

10 EFDD  -  

11 EFDD  -  

szavazás: a Bizottság javaslata  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 567, 100, 41 
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7. Európai Halászati Ellenőrző Hivatal ***I 

Jelentés: Alain Cadec (A8-0068/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

a szöveg egésze 1 PPE, S&D, 

ECR, ALDE 

 +  

szavazás: a Bizottság javaslata  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 563, 95, 50 

 

8. Az OLAF Felügyelő Bizottságának titkársága ***I 

Jelentés: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Rendeletre irányuló javaslat 

a szöveg egésze 1 bizottság  +  

szavazás: a Bizottság javaslata  +  

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet 

1 bek. után 2 bizottság  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 670, 34, 6 

 

 

9. A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret választások 

utáni felülvizsgálatának előkészítése: a Parlament észrevételei a Bizottság 

javaslatát megelőzően 

Jelentés: Jan Olbrycht és Isabelle Thomas (A8-0224/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

6. bek. 23 GUE/NGL  -  

22 GUE/NGL  -  

bek. eredeti szöveg rész.   
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1 +  

2/NSz + 634, 24, 45 

3 +  

7. bek. 24 GUE/NGL  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

12. bek. 1 PPE NSz - 253, 380, 75 

25 GUE/NGL  -  

13. bek. 26 GUE/NGL  -  

14. bek. 27 GUE/NGL  -  

28 GUE/NGL  -  

14. bek. után 29 GUE/NGL  -  

15. bek. 4 EFDD NSz - 152, 505, 51 

30 GUE/NGL  -  

31 GUE/NGL  -  

11 Verts/ALE NSz - 160, 506, 43 

19. bek. után 32 GUE/NGL  -  

20. bek. 33 GUE/NGL  -  

bek. eredeti szöveg NSz + 639, 47, 24 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

20. bek. után 34 GUE/NGL  -  

23. bek. 35 GUE/NGL  -  

24. bek. után 36 GUE/NGL  -  

25. bek. 37 GUE/NGL  -  

25. bek. után 38 GUE/NGL  -  

26. bek. után 39 GUE/NGL  -  

27. bek. 40 GUE/NGL  -  

27. bek. után 41 GUE/NGL  -  

42 GUE/NGL  -  

41. bek. után 43 GUE/NGL NSz + 541., 126. és 33. 

szóbeli módosítás 

42. bek. 12 Verts/ALE NSz - 99, 571, 28 

44 GUE/NGL  -  

42. bek. után 45 GUE/NGL  -  

43. bek. 5 EFDD NSz - 69, 554, 82 

46 GUE/NGL  -  

44. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 586, 60, 59 

2 +  

47. bek. 47 GUE/NGL  -  

47. bek. után 13 Verts/ALE NSz - 200, 504, 4 

14 Verts/ALE NSz - 112, 524, 61 

15 Verts/ALE NSz - 101, 554, 48 

16 Verts/ALE NSz + 557, 114, 33 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

48. bek. 17 Verts/ALE NSz - 77, 582, 42 

49. bek. után 6 EFDD NSz - 135, 553, 14 

51. bek. 2T PPE NSz - 315, 375, 14 

52. bek. után 48 GUE/NGL  -  

60. bek. 18 Verts/ALE NSz - 122, 574, 6 

61. bek. 49 GUE/NGL  -  

62. bek. 50T GUE/NGL  -  

62. bek. után 7 EFDD NSz - 149, 501, 61 

63. bek. 51 GUE/NGL  -  

65. bek. 52 GUE/NGL  -  

73. bek. 53T GUE/NGL  -  

75. bek. 8 EFDD  -  

76. bek. 54 GUE/NGL  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

80. bek. után 9 EFDD NSz - 193, 487, 30 

82. bek. után 10 EFDD NSz - 191, 481, 33 

86. bek. 19 Verts/ALE NSz - 150, 501, 55 

86. bek. után 20 Verts/ALE NSz - 106, 569, 25 

C. preb. után 21 GUE/NGL  -  

E. preb. után 3 EFDD  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 451, 193, 65 
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Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 4., 5., 6., 7., 9. és 10. mód. 

Verts/ALE: 11–20. mód. 

S&D: 1. és 2. mód. 

GUE/NGL: 6. bek. (2. rész), 20. bek., 44. bek. (1. rész) és 43. mód. 

 
Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 

6. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy a többéves pénzügyi keret 2016. évi felülvizsgálatának számba kell 

vennie számos súlyos válságot és új politikai kezdeményezést és azok költségvetési 

következményeit, amelyekkel a többéves pénzügyi keret elfogadásakor nem 

számoltak; megemlíti többek között a migrációt és a menekültválságot, a külső 

vészhelyzeteket, a belső biztonsági kérdéseket, a mezőgazdasági válságot, az 

Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) finanszírozását, az uniós költségvetés 

kifizetési válságát,” 

2. rész „a munkanélküliség tartósan magas szintjét, különösen a fiatalok körében, valamint 

a szegénységet és a társadalmi kirekesztést;” 

3. rész „rámutat továbbá a közelmúltban elfogadott nemzetközi éghajlatváltozási 

megállapodásra és a fejlesztési politikára nehezedő egyre nagyobb nyomásra; 

megállapítja, hogy a további sürgető szükségletek finanszírozása érdekében 

szükségesnek tartották, hogy példátlan mértékben támaszkodjunk a többéves 

pénzügyi keret rugalmassági mechanizmusaira és különleges eszközeire, mivel a 

többéves pénzügyi keret felső határai túlságosan szorosnak bizonyultak egyes 

fejezetekben; úgy véli, hogy az elmúlt két évben a többéves pénzügyi keret 

lényegében teljesítőképességének határain mozog;” 

 
7. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az uniós szakpolitikák politikai és stratégiai prioritásaihoz 

kell igazodnia, valamint” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
44. bek. 

1. rész „az a határozott véleménye, hogy a KAP számára elkülönített teljes költségvetési 

előirányzatot és az előirányzott nemzeti keretösszegeket, beleértve a közvetlen 

kifizetésekre vonatkozó összegeit, érintetlenül kell hagyni a többéves pénzügyi keret 

felülvizsgálata során; hangsúlyozza továbbá, hogy biztosítani kell azt, hogy ne 

csökkenjen az Európai Tengerügyi és Halászati Alap számára elkülönített 

költségvetési előirányzat,  

2. rész hogy végrehajtható legyen a közös halászati politika közelmúltban elfogadott 

reformja;” 
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76. bek. 

1. rész „felszólít egy vagy több új saját forrás bevezetésére, ideális esetben egyértelmű 

kapcsolattal a hozzáadott értéket létrehozó európai politikákkal;” 

2. rész „megjegyzi, hogy a magas szintű csoportban már számos lehetséges új saját 

erőforrás terítékre került, többek között a megreformált héa-rendszer, a pénzügyi 

tranzakciós adó és az EKB pénzkibocsátásból származó jövedelme, a megreformált 

uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer és a széndioxidkibocsátás-adóztatás, a 

fuvarozás adóztatása, a társasági adó, valamint a villamosenergia- vagy digitális adó; 

nagy várakozással tekint a magas szintű csoport ajánlásai elé a továbblépés és annak 

érdekében, hogy a Parlament kidolgozhassa saját álláspontját a kérdésre 

vonatkozóan;” 

3. rész „ebben a tekintetben felszólít az engedmények minden formájának 

megszüntetésére;” 
 

Egyéb 

Gabriele Zimmer a következő szóbeli módosítást nyújtotta be a 43. módosításhoz: 

„megjegyzi, hogy az Unió jelentősen hozzájárult az írországi béke és megbékélés ösztönzéséhez, 

különösen a PEACE programok révén, amelyek Írország északi részét és a déli határ menti megyéket 

célozták; megjegyzi, hogy az Egyesült Királyságban tartott népszavazás eredménye súlyos 

problémákat jelenthet a békefolyamatra nézve és alááshatja a békefolyamat és a Nagypénteki 

Megállapodás sérthetetlenségét; felhívja a Bizottságot, hogy továbbra is támogassa a békefolyamatot a 

PEACE program további finanszírozása révén;” 
 

10. A feltételes adómegállapítások és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb 

intézkedések (TAXE 2) 

Jelentés: Jeppe Kofod és Michael Theurer (A8-0223/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2. bek. után 19 GUE/NGL  -  

3. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

4. bek. 20 GUE/NGL  -  

5. bek. 2 S&D, ALDE  +  

5. bek. után 6 EFDD NSz + 323, 314, 74 

6. bek. 11 PPE ESz + 432, 230, 44 

21 GUE/NGL  -  

bek. eredeti szöveg kül. ↓  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

10. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 432, 248, 25 

12. bek. után 22 GUE/NGL  -  

13. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

15. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 411, 269, 29 

2/NSz + 595, 98, 10 

16. bek. 23 GUE/NGL  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 490, 183, 32 

2/NSz + 419, 255, 31 

18. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 660, 39, 8 

2/NSz - 317, 356, 32 

3/NSz + 575, 78, 50 

19. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

20. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

21. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

22. bek. 24 GUE/NGL  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 389, 309, 9 

23. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 391, 311, 5 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

3 +  

24. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

26. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

27. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 469, 198, 42 

2/NSz + 452, 211, 43 

28. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

29. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 651, 43, 17 

2/NSz - 200, 310, 194 

31. bek. 12 PPE NSz + 476, 222, 9 

bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz ↓  

2/NSz ↓  

32. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

36. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 653, 40, 12 

2/NSz - 150, 521, 38 

37. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

38. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 -  

2/ESz + 379, 322, 8 

3 -  

39. bek. 25 GUE/NGL NSz - 332, 362, 16 

40. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 400, 288, 17 

42. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 453, 233, 15 

43. bek. bek. eredeti szöveg NSz - 316, 351, 34 

44. bek. bek. eredeti szöveg NSz - 332, 362, 11 

46. bek. bek. eredeti szöveg NSz - 290, 358, 55 

47. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

48. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

49. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 464, 216, 27 

2/NSz + 469, 222, 11 

50. bek. 7 EFDD  -  

26 GUE/NGL  -  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

55. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 376, 314, 16 

57. bek. bek. eredeti szöveg NSz - 172, 485, 43 

57. bek. után 27 GUE/NGL  -  

59. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

60. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

60. bek. után 8 EFDD NSz - 187, 502, 21 

61. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

62. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

64. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

67. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 563, 135, 12 

69. bek. 13 PPE  +  

71. bek. 14 PPE  +  

77. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 653, 44, 10 

2/NSz + 393, 302, 3 

78. bek. 3 S&D, ALDE NSz + 316, 183, 201 

4 ENF NSz ↓  

bek. eredeti szöveg kül. ↓  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

79. bek. 15 PPE  +  

81. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 368, 316, 26 

84. bek. 28 GUE/NGL  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 661, 11, 31 

2/NSz + 422, 218, 55 

85. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

A. preb. előtt 16 GUE/NGL NSz - 318, 342, 49 

D. preb. után 18 GUE/NGL  -  

E. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 652, 26, 29 

2/NSz - 319, 324, 60 

F. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 646, 14, 48 

2/NSz + 457, 210, 37 

G. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 651, 5, 51 

2/NSz + 370, 261, 73 

H. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 645, 11, 50 

2/NSz + 399, 264, 38 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

N. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

P. preb. 9 PPE  +  

Q. preb. bek. eredeti szöveg kül. -  

T. preb. 1 S&D, ALDE NSz + 502, 133, 71 

W. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 395, 274, 31 

AC. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 340, 320, 43 

AD. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 588, 71, 46 

2/NSz - 340, 345, 14 

AF. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 337, 322, 38 

AG. preb. bek. eredeti szöveg kül. -  

AO. preb. után 17 GUE/NGL NSz - 92, 584, 31 

BF. preb. 29 GUE/NGL NSz - 182, 511, 12 

5 EFDD NSz - 243, 445, 13 

BG. preb. 10 PPE  +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 514, 68, 125 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 36., 39., 40., 42. és 67. bek., 4. mód. 

EFDD: 5., 6. és 8. mód. 

Verts/ALE: 10., 15., 16., 18., 27., 29., 31., 43., 44., 46., 49., 55., 57., 77., 81. és 84. bek., E., F., 

G., H., AC., AD. és AF. preb., 1. és 12. mód. 

GUE/NGL: 3., 16., 17. és 29. mód. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE: 10., 21., 43., 44., 46., 57., 61., 81. és 85. bek., Q., AC., AD., AF. és AG. preb. 

GUE/NGL: 6. bek. 

ECR: 6., 13., 24., 32., 38., 40., 43., 44., 55., 57., 67. és 78. bek. 

PPE: 10., 20., 38., 43., 44., 46., 48., 55., 57., 60., 61., 62., 78. és 81. bek., H., N., Q., AC., 

AF. és AG. preb. 
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 

59. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „116. cikke, vagy” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
ALDE: 

28. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „például a számos amerikai vállalkozás által használt 

holland CV/BV rendszerrel” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
H. preb. 

1. rész „mivel becslések szerint az offshore pénzügyi központokba irányuló beruházások 

2015-ben 72 milliárd dollárt tettek ki és az utóbbi években nőttek a fejlődő 

országokban és az átalakuló gazdaságokban letelepedett multinacionális 

vállalatoktól származó, időnként a tőke körbeáramoltatásával („round-tripping”) 

megvalósított beruházások formájában megjelenő egyre több forrás miatt; mivel az 

offshore beruházások többségét a különleges célú gazdasági egységekbe irányuló 

beruházások teszik ki;” 

2. rész „mivel 2015-ben Luxemburg volt az elsődleges fogadója a különleges célú 

gazdasági egységekkel kapcsolatos beruházásoknak, mivel Hollandiában is 

különösen magas volt a különleges célú gazdasági egységekkel kapcsolatos 

beruházások aránya 2015-ben; mivel az, hogy továbbra is vannak olyan 

pénzáramlások, amelyeket offshore pénzügyi mechanizmusokon keresztül 

bonyolítanak le, felhívja a figyelmet arra, hogy nagyobb koherenciát kell kialakítani 

az adó- és beruházási politikák között európai és globális szinten is;” 

 
S&D: 

38. bek. 

1. rész „megjegyzi, hogy az állami egyetemek adójogi és adózási kutatási tanszékei 

nyilvánvalóan kapcsolatban állnak a nagy könyvvizsgáló cégekkel, ami 

összeférhetetlenséghez és a tudományos szakemberektől elvárható függetlenség 

hiányához vezet; rámutat, hogy a jelenlegi helyzetben az adótanácsadókat az 

adófizetők pénzén arra képezik ki, hogy elősegítsék az adókijátszást; ” 

2. rész „kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a felsőoktatás és az adótanácsadói világ 

összefonódásait, és legalább az összeférhetetlenségi esetekkel,  

3. rész valamint az állam által finanszírozott intézményeknek a vállalati adókijátszás 

elősegítésére való használatával foglalkozzon;” 

 
48. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
ECR: 

26. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „Unió-szerte” és „alkalmazandó” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
31. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 
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PPE: 

22. bek. 

1. rész „felhívja a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb terjessze elő a nem 

együttműködő joghatóságok közös uniós meghatározását és listáját (azaz az 

„adóparadicsomok feketelistáját”), amelynek megbízható, átlátható és objektív, az 

OECD ajánlásait megvalósító kritériumokon kell alapulnia, beleértve az OECD-

ajánlások, az adózási átláthatósági intézkedések, az adóalap-erózióval és 

nyereségátcsoportosítással szembeni intézkedések és a többoldalú automatikus 

információcserére vonatkozó szabványok végrehajtását, a káros adózási gyakorlatok 

létezését, a külföldi illetőségű természetes vagy jogi személyeknek nyújtott 

kedvezményeket, a gazdasági tartalomra vonatkozó követelmény hiányát, a jogi 

személyek (ideértve a vagyonkezelőket, karitatív szervezeteket, alapítványokat stb.) 

vállalati struktúrájának titokban tartását vagy az eszközök vagy jogok feletti 

tulajdonjogot, és üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy az elkövetkező hat 

hónapban megállapodást kíván elérni erről a listáról; felhívja a tagállamokat, hogy 

2016 végéig hagyják jóvá ezt a megállapodást; úgy véli, hogy eszkalációs eljárásra 

lesz szükség a folyamat megelőző hatásának eléréséhez, és hogy ennek első lépése a 

jegyzékbe vételt megelőző, építő jellegű párbeszéd azzal a joghatósággal, amelyben 

hiányosságokat tártak fel; úgy véli, hogy mechanizmust kell létrehozni arra, hogy a 

követelményeknek immár vagy ismét megfelelő joghatóságot törölni lehessen a 

jegyzékből; ” 

2. rész „úgy véli, hogy ebbe az értékelésbe azokat az országokat is be kell vonni, amelyek 

az OECD tagjai;” 

 
27. bek. 

1. rész „sajnálja, hogy Andorra és Monaco 2017 helyett 2018-ra vállalta az automatikus 

információcsere bevezetését;” 

2. rész „rámutat arra, hogy néhány nem együttműködő joghatóság, például Andorra betartja 

az információcserére vonatkozó előírásokat, de kezd alacsony adókulccsal 

rendelkező adóparadicsommá válni; aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az 

Andorra és Spanyolország között aláírt kettős adóztatás elkerüléséről szóló 

megállapodás jelenleg nem biztosítja az információk hatékony automatikus cseréjét; 

felhívja a Bizottságot, hogy szigorúan felügyelje a korábban vagy jelenleg nem 

együttműködő joghatóságok és a tagállamok között aláírt megállapodásokban 

szereplő automatikus információcsere hatékony alkalmazását;” 

 
36. bek. 

1. rész „szorgalmazza az adó-tanácsadási ágazatra vonatkozó meglévő magatartási kódexek 

szigorítását különösen annak érdekében, hogy oly módon vegyék figyelembe az 

esetleges összeférhetetlenségeket, hogy azokat világos és egyértelmű módon 

lehessen közzétenni; felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő egy valamennyi 

tanácsadó szolgálatra alkalmazandó uniós magatartási kódexet, hogy az esetleges 

összeférhetetlenségi helyzeteket egyértelműen közzé lehessen tenni; úgy véli, hogy 

ennek ki kell terjednie az adótanácsadók összeférhetetlenségére vonatkozó uniós 

rendszer létrehozására annak megakadályozására, hogy elejét vegyék az 

összeférhetetlenségeknek az állami és a magánszektornak való tanácsadás során és 

hogy elejét vegyék az egyéb összeférhetetlenségeknek is;” 

2. rész „e tekintetben sürgeti a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatot az 537/2014/EU 

rendelet és a 2014/56/EU irányelv módosítására;” 
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37. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „hangsúlyozza ezért, hogy fontos e szolgáltatások 

egyértelmű elkülönítése;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
47. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „ideértve [....] feltárásában” és „vagy jogellenes” 

2. rész „ideértve [....] feltárásában” és „vagy jogellenes” 

3. rész „úgy véli, hogy ezek a leleplezések, amelyek rávilágítanak az adókijátszás, 

adókikerülés és pénzmosás nagyságrendjére, egyértelműen közérdekűek, amit a 

„LuxLeaks“ és a „panamai dokumentumok” legutóbbi kiszivárogtatásai is 

bizonyítanak, rámutatva annak a jelenségnek a súlyára, amelynek során az 

eszközöket alacsony adókulcsot alkalmazó joghatóságokba adják át;” 

4. rész „emlékeztet rá, hogy az adóvisszaélések észlelése és az elkövetők jogi számon 

kérhetősége döntően függ az adatok elérhetőségétől és minőségétől;” 

 
84. bek. 

1. rész „megjegyzi, hogy további munkára van szükség a tagállamok, a Bizottság és a 

magatartási kódexszel foglalkozó csoport dokumentumaihoz való hozzáféréssel 

kapcsolatban; megismétli, hogy tovább kell elemezni a már a Parlament 

rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, hogy megfelelően felmérjék a további 

politikai fellépés és szakpolitikai kezdeményezések szükségességét;” 

2. rész „felhívja a soron következő vizsgálóbizottságot e munka folytatására és a 

különbizottságétól eltérő formátum alkalmazására, amely jobban hasonlít egy 

nyomozó bizottságra, mint amilyen például az egyesült királyságbeli 

Államháztartási Bizottság;” 

 
F. preb. 

1. rész „mivel a G20-ak vezetői 2009 áprilisában intézkedéseket hoztak és konkrétan 

felkérték az offshore térségeket, hogy írjanak alá legalább 12 információcseréről 

szóló szerződést annak érdekében, hogy véget vessenek a banktitok korszakának; ” 

2. rész „mivel közgazdászok komolyan kétségbe vonták ezen intézkedések 

eredményességét, mivel ezek a szerződések csak a bankbetétek adóparadicsomok 

közötti áthelyezését, nem pedig a pénzeszközök jelentős visszatelepítését 

eredményezték; mivel a pénzügyi átláthatóság növelésére irányuló legújabb 

nemzetközi törekvések ellenére nincs látható jele annak – legalábbis 2014-ig –, hogy 

az offshore joghatóságú területeken történő portfólióbefektetések csökkennének; 

mivel még túl korai értékelni, hogy az automatikus adóügyi információcsere (a 

közös adatszolgáltatási standard) alkalmazása változtat-e ezen a tendencián;” 

 
W. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „EU-n belüli és azon kívüli” 

2. rész a fenti szövegrész 
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AD. preb. 

1. rész „mivel a különbizottság előtt megjelenő bankok hivatalosan tagadták, hogy 

bármilyen formában adócsalást vagy adókikerülést tanácsoltak volna ügyfeleiknek, 

és tagadták, hogy e célból kapcsolatot tartanának fenn könyvvizsgáló és jogi 

cégekkel;” 

2. rész „mivel azonban a bankok gyakran kérnek jogi véleményt a könyvvizsgáló vagy 

tanácsadó cégektől az ügyfeleiknek kínált szerződések jóváhagyása céljából; mivel 

ezeket a fizetett jogi véleményeket fel lehet használni az adócsalási műveletek 

elfedésére és az olyan állítások kivédésére, hogy a bankok szándékosan csalást 

követtek el;” 

 
ECR, PPE: 

3. bek. 

1. rész „felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy fogadjanak el további jogalkotási 

javaslatokat a társasági adó kikerüléséről, mivel van tere annak, hogy a tagállamok 

szigorítsák az adóvisszaélés tilalmára vonatkozó szabályokat az adóalap-erózió 

elleni fellépés érdekében; mélységesen sajnálja, hogy a tagállamok egyik tanácsi 

munkacsoportban sem vitatták meg a Parlament ajánlásait,” 

2. rész „és nem gondolkoztak el azon, hogy megsértik a Szerződés szerinti lojális 

együttműködés elvéből eredő kötelezettségüket azzal, hogy lehetővé teszik az 

agresszív adókikerülést és az adócsalást más tagállamokban;” 

 
16. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
19. bek. 

1. rész „felhívja a Bizottságot, hogy adjon ki egyértelmű jogszabályt a gazdasági tartalom, 

az értékteremtés és az állandó telephely fogalommeghatározásáról annak érdekében, 

hogy kezelni lehessen különösen a postafiókcégek problémáját;” 

2. rész „felhívja a tagállamokat, hogy fordítsák meg a bizonyítási terhet a bűncselekmény 

során szerzett vagyontárgyak ismételt behajtása vagy a jogellenesen szerzett 

nyereség visszatéríttetése esetén;” 

 
23. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a szabadkereskedelmi megállapodások felülvizsgálatának” 

és „káros” 

2. rész „a szabadkereskedelmi megállapodások felülvizsgálatának”  

3. rész „káros” 

 
77. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 
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ALDE, PPE: 

15. bek. 

1. rész „sajnálja, hogy a meghallgatott multinacionális vállalatok nem ítélték el határozottan 

az adókikerülési gyakorlatokat és az agresszív adótervezést; hangsúlyozza, hogy a 

multinacionális vállalatok könnyen tudnak mesterséges vállalatcsoporton belüli 

kölcsönöket nyújtani agresszív adótervezési célokból;” 

2. rész „hangsúlyozza, hogy az idegen tőkével történő finanszírozás előnyben részesítése 

hátrányos az adófizetőkre és a pénzügyi stabilitásra nézve; felhívja ezért a 

tagállamokat, hogy az idevágó adójogszabályaikban szüntessék meg azt a torzítást, 

amely az idegen tőkével történő finanszírozást részesíti előnyben a saját tőkével 

szemben;” 

 
18. bek. 

1. rész „üdvözli az eredményes adóztatásra vonatkozó külső stratégiáról szóló közleményt, 

amely felhívta az Európai Beruházási Bankot (EBB), hogy a jó kormányzás e 

követelményeit az összes kiválasztott pénzügyi közvetítővel között szerződéseibe 

foglalja bele; felhívja az EBB-t, hogy állapítson meg új, felelős adóztatási politikát, 

kezdve azzal, hogy a civil társadalommal való szoros párbeszéd keretében 2016-ban 

felülvizsgálja a szabályokat be nem tartó államokkal kapcsolatos politikáját;” 

2. rész „felhívja az EBB-t, hogy mind a közvetlen, mind a közvetítők útján nyújtott 

támogatást kösse ahhoz a feltételhez, hogy – a CRD IV hitelintézetekre vonatkozó 

rendelkezéseinek irányvonalát követve – közzéteszik mind az adózás szempontjából 

lényeges országonkénti adatokat, mind pedig a tényleges tulajdonosokra vonatkozó 

információkat;” 

3. rész „megismétli, hogy az EBB-nek erősítenie kell az ügyletekhez kapcsolódó átvilágítási 

tevékenységeket a végső haszonhúzókra vonatkozó információk minőségének 

javítása és az olyan pénzügyi közvetítőkkel végrehajtott tranzakciók hatékonyabb 

megelőzése érdekében, akik az átláthatóság, a csalás, a korrupció, a szervezett 

bűnözés, a pénzmosás vagy káros társadalmi és környezeti hatások tekintetében 

negatív előélettel rendelkeznek, vagy akik olyan offshore pénzügyi központokban 

vagy adóparadicsomban vannak bejegyezve, amelyek agresszív adótervezési 

gyakorlatot folytatnak;” 

 
29. bek. 

1. rész „megjegyzi, hogy a szabadalmi, tudásbázissal kapcsolatos és K+F 

adókedvezmények mindeddig nem bizonyultak annyira eredményesnek az Unióban 

az innováció előmozdítása terén, mint amennyire az elvárható lett volna; sajnálja, 

hogy ehelyett a multinacionális vállalatok visszaélnek velük és az agresszív 

adótervezési rendszereken keresztül sokkal inkább a nyereségátcsoportosításra 

használják ezeket, mint például a jól ismert „dupla ír holland szendviccsel” rendszer 

segítségével; úgy véli, hogy a szabadalmi adókedvezmények nem megfelelő és 

eredménytelen eszközök a gazdasági célkitűzések eléréséhez; kitart amellett, hogy a 

K+F-et tágabb hatáskörű szakpolitikai intézkedések segítségével kell ösztönözni, 

amelyek elősegítik a hosszú távú innovációt és a független kutatást, továbbá hogy a 

támogatásoknak elsőbbséget kell adni a szabadalmi adókedvezményekkel szemben, 

mivel a támogatások esetében kisebb a kockázata annak, hogy az adókikerülési 

rendszereken keresztül visszaélnek velük; megállapítja, hogy a szabadalmi 

adókedvezmények és a K+F tevékenységek között a kapcsolat gyakran önkényes, és 

hogy a jelenlegi modellek a multinacionális vállalatok tényleges adó-hozzájárulása 

szempontjából negatív versenyt eredményeznek;” 

2. rész „felhívja a tagállamokat, hogy fokozatosan szüntessék meg a létező, és legkésőbb 

2021-ig tiltsák be az új szabadalmi adókedvezményeket;” 

 



P8_PV(2016)07-06(VOT)_HU.doc 26 PE 586.882 

E. preb. 

1. rész „mivel a „panamai dokumentumok” felhívták a figyelmünket arra, hogy az 

adókikerülés problémája túlmutat a multinacionális vállalatokon, szorosan 

kapcsolódik bűncselekményekhez, és hogy becslések szerint az offshore vagyon 10 

billió dollárra tehető;” 

2. rész „mivel több mint 2,5 billió dollár értékű offshore vagyon Svájcban található;” 

 
G. preb. 

1. rész „mivel a Nemzetközi Fizetések Bankja által nyújtott információk szerint 2008 és 

2015 között az offshore központokban elhelyezett külföldi betétek évente átlagosan 

2,81 %-kal nőttek, míg a világ többi részén csak 1,24 %-kal;” 

2. rész „mivel a külföldi betétek szempontjából legfontosabb pénzügyi offshore központok 

a Kajmán-szigetek (663 milliárd USD), Luxemburg (360 milliárd USD), Svájc (137 

milliárd USD), Hongkong (125 milliárd USD), Szingapúr (95 milliárd USD), 

Bermuda (77 milliárd USD), Panama (67 milliárd USD), Jersey (58 milliárd USD) 

és a Bahama-szigetek (55 milliárd USD); mivel az elmúlt néhány évben az európai 

adóparadicsomokban, például Andorrában, Gibraltáron, Liechtensteinben és 

Svájcban a külföldi betétek csökkenése vagy stagnálása figyelhető meg, ami alapján 

feltételezhető az offshore tevékenységek más joghatósági területre való áthelyezése 

és az, hogy az egyre növekvő számú, adóügyi információval kapcsolatos kétoldalú 

megállapodások következtében átalakulóban van az offshore ágazat;” 

 
ENF, PPE: 

49. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „felhívja a tagállamokat, hogy vizsgálják felül a visszaélést 

bejelentő személyek védelmére vonatkozó jelenlegi jogszabályaikat, és vegyék bele 

annak lehetőségét, hogy tartózkodjanak az olyan ügyekben indított 

büntetőeljárásoktól, amelyekben a visszaélést bejelentő személyek a közérdek szem 

előtt tartásával cselekedtek;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
64. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és nyomon követéséért”, „annak biztosításáért, hogy a 

tagállamok nem vezetnek be új káros adóintézkedéseket” és „úgy véli, hogy ez a 

központ kapcsolattartó pontként is működhet a visszaéléseket bejelentő személyek 

számára, amennyiben a tagállamok és a nemzeti adóhatóságok nem intézkednek az 

adókijátszás és adókikerülés bejelentése esetén, vagy nem végeznek megfelelő 

vizsgálatot az ügyben; úgy véli, hogy a központ az adófizetőkre háruló terhek 

csökkentése érdekében kihasználhatná az uniós és nemzeti szinten meglévő 

szakértelem összevonásából származó előnyöket;” 

2. rész „és nyomon követéséért”, „annak biztosításáért, hogy a tagállamok nem vezetnek be 

új káros adóintézkedéseket”  

3. rész „úgy véli, hogy ez a központ kapcsolattartó pontként is működhet a visszaéléseket 

bejelentő személyek számára, amennyiben a tagállamok és a nemzeti adóhatóságok 

nem intézkednek az adókijátszás és adókikerülés bejelentése esetén, vagy nem 

végeznek megfelelő vizsgálatot az ügyben; úgy véli, hogy a központ az adófizetőkre 

háruló terhek csökkentése érdekében kihasználhatná az uniós és nemzeti szinten 

meglévő szakértelem összevonásából származó előnyöket;” 
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11. A strukturális alapok és a Horizont 2020 közötti szinergiák 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, 
B8-0860/2016, B8-0861/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0851/2016  

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

10. bek. után 1 Verts/ALE NSz - 133, 504, 66 

13. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 597, 73, 38 

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-0851/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0852/2016  ECR  ↓  

B8-0857/2016  EFDD  ↓  

B8-0858/2016  ALDE  ↓  

B8-0860/2016  PPE, S&D  ↓  

B8-0861/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: zárószavazás (RC-B8-0851/2016) 

Verts/ALE: 1. mód. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 13. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE: 

13. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a biztonság tekintetében fennálló kapcsolatot (az ikt 

infrastruktúrának az EU-ban mindenütt azonos szinten kell lennie); támogatja az ikt-

biztonsági struktúrák harmonizálását;” 

2. rész a fenti szövegrész 
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12. A Bizottság 2017. évi munkaprogramjának előkészítése 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, 
B8-0894/2016, B8-0895/2016, B8-0896/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0885/2016 (PPE, S&D, ALDE) 

1. bek. előtt 12 ENF NSz - 104, 541, 56 

1 bek. után 20 GUE/NGL NSz - 151, 341, 211 

21 GUE/NGL NSz - 137, 497, 64 

2. bek., 4. fr. bek. 1 Verts/ALE  -  

5. bek. 2 Verts/ALE  -  

5. bek. után 13 ENF NSz - 92, 576, 32 

24 GUE/NGL NSz - 109, 555, 30 

25 GUE/NGL NSz - 134, 508, 58 

7. bek. után 29 GUE/NGL NSz - 181, 383, 137 

30 GUE/NGL NSz - 192, 330, 170 

8. bek. után 26 GUE/NGL NSz - 112, 545, 46 

9. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

11. bek. után 27 GUE/NGL  -  

28 GUE/NGL  -  

41 GUE/NGL  -  

43 GUE/NGL NSz - 155, 502, 46 

44 GUE/NGL  -  

12. bek. után 14 ENF NSz - 66, 597, 39 

42 GUE/NGL  -  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

15. bek. után 15 ENF NSz - 68, 612, 20 

16. bek. után 45 GUE/NGL  -  

17. bek. 3 Verts/ALE  -  

17. bek. után 32 GUE/NGL NSz - 119, 543, 41 

33 GUE/NGL  -  

34 GUE/NGL NSz - 180, 340, 181 

35 GUE/NGL  -  

36 GUE/NGL NSz - 174, 292, 240 

37 GUE/NGL  -  

20. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 478, 201, 23 

24. bek. 4 Verts/ALE  -  

29. bek. után 16 ENF NSz - 94, 544, 52 

30. bek., bevezetés bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

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

1/NSz + 600, 61, 44 

2/NSz + 427, 178, 79 

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

30. bek., 3. fr. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

30. bek., 4. fr. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 607, 70, 24 

2/NSz + 506, 170, 19 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

30. bek., 6. fr. bek. 5 Verts/ALE  -  

30. bek. után 46 GUE/NGL NSz - 94, 558, 51 

32. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 535, 135, 36 

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

1 +  

2/NSz + 459, 164, 77 

34. bek., 4. fr. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 515, 150, 36 

35. bek. után 22 GUE/NGL NSz - 136, 543, 21 

23 GUE/NGL  -  

36. bek. 6 Verts/ALE  -  

37. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

38. bek. 7 Verts/ALE  -  

39. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

43. bek. után 31 GUE/NGL ESz - 138, 470, 83 

38 GUE/NGL  -  

39 GUE/NGL  -  

40 GUE/NGL NSz - 208, 271, 224 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

48. bek. 8 Verts/ALE NSz - 222, 326, 154 

49. bek. 9 Verts/ALE  -  

A. preb. után 17 GUE/NGL  -  

B. preb. 10 Verts/ALE  -  

B. preb. után 18 GUE/NGL  -  

C. preb. után 11 Verts/ALE  -  

19 GUE/NGL  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 417, 209, 78 

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-0885/2016  ALDE  ↓  

B8-0886/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0892/2016  PPE  ↓  

B8-0893/2016  S&D  ↓  

B8-0894/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0895/2016  EFDD  ↓  

B8-0896/2016  ECR  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 20., 21., 22., 24., 25., 26., 29., 30., 32., 34., 36., 40., 43. és 46. mód. 

ENF: 12. és 16. mód., zárószavazás 

Verts/ALE: 30. bek., 1. és 4. fr. bek., 8. mód. 

ECR: 20. bek. (2. rész), 32. bek. (2. rész) és 34. bek., 1. fr. bek. (2. rész), 4. fr. bek. (2. 

rész) 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 30. bek., 2. fr. bek. és 37. bek. 

ALDE: 30. bek., 3. fr. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

20. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 
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32. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „elmozduljon a kötelező közös konszolidált társaságiadó-

alap felé,” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
34. bek., 1. fr. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a valódi saját források megerősítése vagy új források 

bevezetése révén” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
34. bek., 4. fr. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „felső határainak” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
Verts/ALE: 

9. bek. 

1. rész „felhívja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot további intézkedésekre a kutatás és 

fejlesztés, az innováció, a kulturális sokszínűség és a kreativitás fokozására, melyek 

a munkahelyteremtés kulcsfontosságú előmozdítói, ugyanakkor vegye figyelembe, 

hogy a vállalatok – és különösen a kkv-k – tőkéhez való hozzáférése alapvető 

fontosságú a fejlesztés és az új termékek és szolgáltatások előállításának 

ösztönzéséhez mind a hagyományos, mind a feltörekvő ágazatokban, valamint a 

szellemi tulajdonjogok hatékony védelmének ösztönzéséhez;” 

2. rész „valamint a szellemi tulajdonjogok hatékony védelmének ösztönzéséhez;” 

 
30. bek., bevezetés 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „geopolitikai szereplővé” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
30. bek., 1. fr. bek. 

1. rész „mozdítsa elő a stabilitást és a jólétet az EU szomszédságában olyan 

kezdeményezések révén, amelyek elősegítik a fejlődést, a demokráciát, a jó 

kormányzást és a jogállamiságot, megerősítik a polgári konfliktusmegelőzést és a 

megbékélést célzó intézkedéseket,” 

2. rész „a közös biztonság- és védelempolitika terén folytatott tevékenységeket, többek 

között a NATO megfelelő részvételével, amely azon tagállamok esetében, amelyek a 

NATO tagjai, továbbra is kollektív védelmük alapja és annak végrehajtási fóruma;” 

 
30. bek., 4. fr. bek. 

1. rész „a fejlesztési együttműködési politika hatékonyabbá, koordináltabbá és az EU egyéb 

külső fellépési eszközeivel koherensebbé tétele;” 

2. rész „koherencia és következetesség biztosítása a fejlesztéspolitika és a biztonságpolitika 

között, mivel mindkettő egymással összekapcsolódik, egymástól függenek és 

egymást kölcsönösen erősítik;” 

 
ALDE: 

37. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy a Bizottságnak következetes módon javítania kell az adósságok, 

hiányok és a makrogazdasági egyensúlyhiány nyomon követését oly módon, hogy 

tiszteletben tartsa a Stabilitási és Növekedési Paktumot, és ösztönözze a gazdasági 

növekedést és a munkahelyteremtést, fokozott figyelemmel az euróövezet összesített 

költségvetési irányvonalára;” 

2. rész „fokozott figyelemmel az euróövezet összesített költségvetési irányvonalára;” 
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39. bek. 

1. rész „szorgalmazza a szorosabb gazdaságpolitikai koordinációt az euróövezet beruházási 

hiányosságainak kezelése és a reform-erőfeszítések megerősítése érdekében a 

versenyképesség növelése 

2. rész és a kereslet fenntartása céljából;” 
 

Egyéb 

Eleonora Forenza és Patrick Le Hyaric (GUE/NGL képviselőcsoport) szintén aláírta az B8-0886/2016 

sz. állásfoglalási indítványt. 
 

 

13. Japán döntése a bálnavadászat újrakezdéséről a 2015–2016-os idényben 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0853/2016  

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

8. bek. után 3 GUE/NGL,  

Verts/ALE,  

EFDD 

NSz - 157, 496, 40 

I. preb. után 4 EFDD  -  

5 EFDD  -  

N. preb. után 1 S&D  +  

2 GUE/NGL,  

Verts/ALE,  

EFDD 

NSz - 167, 478, 55 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 610, 11, 77 

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-0853/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0855/2016  PPE, S&D, 

ECR, ALDE 

 ↓  

B8-0862/2016  EFDD  ↓  

B8-0863/2016  Verts/ALE  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 2. és 3. mód., zárószavazás (RC-B8-0853/2016) 
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14. Végrehajtási jogi aktussal szembeni kifogás: Az Európai Beruházási 

Banknak Belarusz tekintetében nyújtott uniós garancia 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0869/2016, B8-0870/2016 (az állásfoglalásra irányuló 

indítvány elfogadásához minősített többség szükséges) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-0869/2016  

(EFDD) 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

NSz - 108, 428, 158 

Állásfoglalási indítvány B8-0870/2016 (ECR, ALDE, Verts/ALE) 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

NSz - 278, 129, 285 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: zárószavazés (B8-0869/2016) 

Verts/ALE: zárószavazés (B8-0870/2016) 
 

 

15. Végrehajtási jogi aktussal szembeni kifogás: A szavatoló tőkére és a leírható, 

illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelmény 

megállapítása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0868/2016 (az állásfoglalásra irányuló indítvány 
elfogadásához minősített többség szükséges) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-0868/2016 (Verts/ALE) 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

NSz - 137, 488, 57 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: zárószavazás 

 


