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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. Jegyzőkönyv a személyek szabad mozgásáról szóló EU‒Svájc 

megállapodáshoz (Horvátország csatlakozása) *** 

Ajánlás: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: egyetértés NSz + 602, 63, 29 

 

 

 

2. Növekedési és Foglalkoztatási Háromoldalú Szociális Csúcstalálkozó *** 

Ajánlás: Csaba Sógor (A8-0252/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: egyetértés NSz + 626, 62, 7 

 

 

 

3. A belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények ***II 

Ajánlás második olvasatra: Ivo Belet (A8-0256/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Elfogadottnak nyilvánítva 

 

 

 

4. Gazdasági partnerségi megállapodás az EU és a SADC-GPM-államok között 

*** 

Ajánlás: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: egyetértés NSz + 417, 216, 66 
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5. A halászati ágazat munkafeltételeiről szóló egyezmény végrehajtásáról szóló 

megállapodás 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0976/2016 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0976/2016  

(EMPL bizottság) 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

 +  

 

 

 

6. A legutóbbi lengyelországi fejlemények és az Európai Unió Alapjogi 

Chartájában rögzített alapvető jogokra gyakorolt hatásuk 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0865/2016, B8-0977/2016, B8-0978/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0865/2016  

(ENF képviselőcsoport) 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz - 82, 567, 47 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0977/2016  

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

3. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

4. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

6. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

7. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 534, 146, 22 

8. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2/NSz + 545, 113, 39 

8. bek. után 3 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

NSz - 241, 273, 175 

4 GUE/NGL NSz - 174, 314, 204 

5 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

NSz - 213, 329, 156 

6 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

NSz - 245, 279, 169 

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

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

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

A. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

C. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

H. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

J. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

K. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

W. preb. 1 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

NSz - 251, 284, 157 

bek. eredeti szöveg NSz + 546, 113, 32 

Y. preb. után 2 GUE/NGL NSz - 183, 342, 177 

Z. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  



P8_PV(2016)09-14(VOT)_HU.doc 5 PE 588.682 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2/ESz - 31, 662, 6 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 510, 160, 29 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0978/2016  

(ECR képviselőcsoport) 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 1., 3., 5., 6. mód. 

ENF: Végső szavazás a B8-0865/2016, B8-0977/2016, B8-0978/2016 állásfoglalási 

indítványokról 

ECR: 1., 3., 4., 5., 6. mód. 

GUE/NGL: 1., 2., 3., 4., 5., 6. mód. 

EFDD: 7. és 8. bek. (2. rész), W. preb., zárószavazás 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 2., 12., 13. fr. bek. 6. bek., H., K. preb. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 

3. bek. 

1. rész „sajnálatának és aggodalmának ad hangot, hogy ez idáig nem született 

kompromisszumos megoldás, és hogy a Velencei Bizottság 2016. március 11-i 

ajánlásait nem hajtották végre;” 

2. rész „sajnálatának ad hangot, amiért a lengyel kormány nem teszi közzé az 

alkotmánybíróság valamennyi ítéletét, többek között a 2016. március 9-i és 2016. 

augusztus 11-i ítéletet sem;” 

 
4. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a Bizottság azon szándékát, hogy” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
8. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „ideértve a nők jogait is” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
A. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „köztük a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
C. preb. 

1. rész „mivel az EU működése a kölcsönös bizalom vélelmén alapul, amely szerint a 

tagállamok az EJEE-ben és az Alapjogi Chartában rögzítetteknek megfelelően 

tiszteletben tartják a demokráciát, a jogállamiságot és az alapvető jogokat” 

2. rész „és az Alapjogi Chartában” 
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J. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és annak tükrében, hogy a lengyel kormány nem ért el 

eredményeket az alkotmányos válság rendezésében” 

2. rész a fenti szövegrész 

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

Z. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „mivel májusban megkezdődött a białowieżai erdőbeli 

fakitermelés;” és „fakitermelésre vonatkozóan” 

2. rész a fenti szövegrész 
 

Egyéb 

Bart Staes (Verts/ALE képviselőcsoport) szintén aláírta az B8-0977/2016 sz. állásfoglalási indítványt. 
 

 

7. Az Unió Tunéziához fűződő kapcsolatai a jelenlegi regionális helyzetben 

Jelentés: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

27. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

31. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

34. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

43. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

50. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 521, 151, 32 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

61. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 479, 152, 70 

62. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

63. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

64. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 527, 159, 20 

M. preb. 1 előadó  +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 596, 59, 49 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 50. bek. (2. rész), 61. bek. (2. rész), 64. bek. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 63., 64. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE: 

34. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
62. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „megállapítja, hogy az – embercsempészet és 

emberkereskedelem útján is megvalósuló – illegális migráció csökkentésének 

legjobb útja a rövid távú vízumok helyett a többszöri belépésre és hosszú távú 

tartózkodásra jogosító vízumok kiadása;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
GUE/NGL: 

27. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „szabadkereskedelmi”, „mélyreható és átfogó 

szabadkereskedelmi megállapodás”, „mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi 

megállapodásról” és „a hasonló tárgyalások során alkalmazott bevált gyakorlatok 

alapján”  

2. rész a fenti szövegrész 
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31. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „üdvözli az új beruházási kódexet, amely várhatóan 

szabályozási stabilitást teremt és megkönnyíti a beruházásokat, továbbá az 

adóreformokat;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
43. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és a tőkehiányos bankszektor reformjával” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
50. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „például a Hedayah” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

61. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „illetve egy visszafogadási megállapodás megkötését” 

2. rész a fenti szövegrész 
 

 

8. Szociális dömping az Unióban 

Jelentés: Guillaume Balas (A8-0255/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Alternatív 

állásfoglalási 

indítvány 

1 ENF  -  

1. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 652, 29, 22 

2/NSz + 513, 183, 5 

3/NSz + 501, 180, 22 

2. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 571, 118, 13 

2/NSz + 514, 158, 28 

7. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

8. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 653, 10, 42 

2/NSz + 525, 140, 33 

11. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 302, 373, 28 

13. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 643, 36, 25 

2/NSz + 381, 301, 22 

15. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 369, 294, 44 

18. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 652, 35, 19 

2/NSz + 369, 299, 28 

3/NSz + 543, 114, 43 

4/NSz + 539, 115, 45 

5/NSz + 547, 123, 26 

6/NSz + 539, 137, 26 

22. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 609, 30, 66 

2/NSz + 450, 217, 31 

3/NSz + 514, 160, 26 

24. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

25. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 612, 78, 12 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2/NSz + 359, 311, 31 

28. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 631, 69, 3 

2/NSz + 474, 206, 15 

29. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz - 336, 367, 2 

30. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz - 314, 384, 0 

31. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 628, 71, 1 

2/NSz + 510, 184, 4 

3/NSz + 419, 261, 14 

4/NSz + 526, 164, 5 

32. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

35. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 545, 153, 7 

37. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

44. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 380, 295, 25 

48. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ESz + 365, 310, 26 

2/ESz - 302, 394, 5 

49. bek. bek. eredeti szöveg NSz - 158, 383, 156 

51. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 359, 304, 39 

52. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 680, 15, 6 

2/NSz + 518, 81, 92 

3/NSz + 464, 196, 38 

4/NSz + 551, 115, 25 

5/NSz + 557, 114, 27 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

53. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz - 301, 373, 22 

54. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 393, 294, 11 

56. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 650, 21, 27 

2/NSz + 523, 129, 35 

57. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 598, 56, 42 

59. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 423, 267, 10 

A. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 666, 30, 3 

2/NSz + 545, 140, 6 

D. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 577, 116, 10 

2/NSz + 531, 136, 9 

P. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 631, 63, 7 

2/NSz - 318, 369, 12 

3/NSz - 307, 382, 8 

Aa. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

Ad. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 529, 99, 69 

2/NSz + 515, 107, 71 

szavazás: az EMPL bizottság állásfoglalása (a 

szöveg egésze) 

NSz + 458, 199, 34 
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Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 52., 56. bek., P. preb. 

PPE: 8. bek. (2. rész), 13. bek. (2. rész), 22. bek. (2. rész), 49. és 53. bek. (2. rész) 

S&D: 1., 2., 8., 13., 15., 18., 22., 25., 28., 31., 35., 51., 52., 54., 56., 57. bek., A., D., P., Ad. 

preb. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE: 25., 29., 30., 32., 35., 37., 57. bek. 

PPE: 15., 29., 30., 37., 48., 51., 54. bek., P. preb. 

S&D: 44., 59. bek., Aa. preb. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE: 

P. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „legalaposabb és legkidolgozottabb” és „és ezért a szabad 

mozgással azonos szinten kell kezelni, hogy az európai polgárok számára kézzel 

fogható hozzáadott értéket képviseljen” 

2. rész „legalaposabb és legkidolgozottabb”  

3. rész „és ezért a szabad mozgással azonos szinten kell kezelni, hogy az európai polgárok 

számára kézzel fogható hozzáadott értéket képviseljen” 

 
Ad. preb. 

1. rész „mivel a Bizottság elnöke megállapította, hogy „az azonos helyen végzett azonos 

munkát azonos módon kell javadalmazni;” 

2. rész „mivel jogilag pontosítani kell ezt az elvet és az alkalmazását,” 
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1. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „európai és nemzeti” és „úgy ítéli meg, hogy az említett 

gyakorlatok és helyzetek következményei három főbb szempontra terjedhetnek ki:  

– gazdasági szempont: ha bizonyos gazdasági szereplők olyan jogellenes 

gyakorlatokat folytatnak, mint például a be nem jelentett foglalkoztatás, illetve olyan 

jogsértő gyakorlatokat, mint a színlelt önfoglalkoztatás, az jelentős piaci torzuláshoz 

vezethet, ami pedig hátrányosan befolyásolja a jóhiszemű cégeket, különösen a kkv-

kat;  

– társadalmi szempont: a szociális dömping eredményeként az uniós munkavállalók 

körében megkülönböztetés és egyenlőtlen bánásmód alakulhat ki, és megfoszthatják 

őket szociális és munkaügyi jogaik tényleges gyakorlásának lehetőségétől, többek 

között a bér és a szociális védelem tekintetében is;  

– pénzügyi és költségvetési szempont: a társadalombiztosítási hozzájárulások és 

adók szociális dömping miatti nem fizetése a tagállamok társadalombiztosítási 

rendszereinek és államháztartásának a pénzügyi fenntarthatóságát fenyegeti;” 

2. rész „európai és nemzeti”  

3. rész „úgy ítéli meg, hogy az említett gyakorlatok és helyzetek következményei három 

főbb szempontra terjedhetnek ki:  

– gazdasági szempont: ha bizonyos gazdasági szereplők olyan jogellenes 

gyakorlatokat folytatnak, mint például a be nem jelentett foglalkoztatás, illetve olyan 

jogsértő gyakorlatokat, mint a színlelt önfoglalkoztatás, az jelentős piaci torzuláshoz 

vezethet, ami pedig hátrányosan befolyásolja a jóhiszemű cégeket, különösen a kkv-

kat;  

– társadalmi szempont: a szociális dömping eredményeként az uniós munkavállalók 

körében megkülönböztetés és egyenlőtlen bánásmód alakulhat ki, és megfoszthatják 

őket szociális és munkaügyi jogaik tényleges gyakorlásának lehetőségétől, többek 

között a bér és a szociális védelem tekintetében is;  

– pénzügyi és költségvetési szempont: a társadalombiztosítási hozzájárulások és 

adók szociális dömping miatti nem fizetése a tagállamok társadalombiztosítási 

rendszereinek és államháztartásának a pénzügyi fenntarthatóságát fenyegeti;” 

 
24. bek. 

1. rész „kéri a munka-, készenléti, vezetési és pihenőidőkre vonatkozó ellenőrzések 

fokozását minden érintett szektorban, például az építőiparban, vendéglátóiparban, 

orvoslásban, közlekedésben,” 

2. rész „valamint a durva megsértések konzekvens szankcionálását;” 

 
GUE/NGL: 

2. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „alapvető fontosságú az egyenlő versenyfeltételeknek és a 

tisztességes versenynek az EU egész területén történő biztosítása, valamint” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
7. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy a szociális jogok megsértésével szembeni intézkedések mellett 

az adócsalással és adókikerüléssel szembeni küzdelemre is szükség van,” 

2. rész „hogy garantálható legyen a tisztességes piac és a vállalkozások egyenlő esélyei;” 

 
48. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az európai szemeszter keretében a tagállamok számára 

megfogalmazott speciális ajánlásaiba” 

2. rész a fenti szövegrész 
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PPE: 

8. bek. 

1. rész „megjegyzi, hogy a bejelentés hiánya vagy szabálytalan jellege a kiküldetésre 

vonatkozó szabályok megkerülésének leggyakoribb formái közé tartoznak;” 

2. rész „ajánlja, hogy kiküldetés esetén valamennyi tagállamban legyen kötelező – 

legkésőbb a szolgáltatásnyújtás megkezdésekor – egy nyilatkozat benyújtása és az 

ilyen nyilatkozatok európai nyilvántartásban való rögzítése, ami lehetővé tenné ezek 

egyszerűbb felhasználását, megkönnyítené a tagállamok közötti együttműködést, és 

mérsékelné az egyes országok eljárásai és dokumentumai közötti eltérésekből adódó 

jelenlegi jogbizonytalanságokat;” 

 
11. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „valamint az olyan, hagyományosan magas »kiküldetési« 

aránnyal jellemzett ágazatokban, mint a húsfeldolgozás vagy a közlekedési ágazat” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
13. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a kiküldetésre vonatkozó jogszabályok vagy az 

alkalmazandó kollektív szerződések súlyos megsértése esetén [...], ideértve a 

szolgáltatásnyújtás felfüggesztését is” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
28. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és kéri a Bizottságot, hogy a munkaviszonyról szóló, 198. 

számú ILO-ajánlásnak megfelelően tegyen egyedi ajánlásokat a munkaviszony 

fennállására vonatkozó mutatók alapján, tartózkodva ugyanakkor a csak néhány 

ügyféllel rendelkező, valóban önfoglalkoztató személyek megkülönböztetésétől; 

hangsúlyozza, hogy nyomon kell követni a légitársaságok pilótái, a mozdonyvezetők 

és a hasonló munkavállalók foglalkoztatási helyzetét és az őket foglalkoztató 

vállalatokkal fennálló munkaviszonyát;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
53. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a gazdasági és monetáris unió egésze fenntarthatóságának 

megerősítésében betöltött” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
56. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „egy olyan eszköz létrehozásának a lehetőségét, amely 

fokozottabb elővigyázatosságot ír elő a vállalkozások számára, és ennek értelmében 

[...] leányvállalataik és harmadik országokban tevékenykedő alvállalkozóik 

vonatkozásában egyaránt felelősséggel tartoznak” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
A. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „mivel a kiszervezés és az alvállalkozásba adás erősödő 

tendenciája a hatályos munkaügyi és szociális jogszabályokkal való visszaélésre 

vagy azok megkerülésére adhat lehetőséget” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
D. preb. 

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

2. rész a fenti szövegrész 
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ALDE, PPE: 

18. bek. 

1. rész „kéri a Bizottságot, hogy gondosan kövesse nyomon a2014/67/EU irányelv 

végrehajtását és a be nem jelentett foglalkoztatás elleni platform eredményességét a 

postafiókcégekkel szembeni küzdelemben, általánosabban alkalmazva azt az elvet, 

hogy minden egyes vállalkozásnak rendelkeznie kell egy fő székhellyel, és 

biztosítva, hogy ideiglenesen kiküldetésben dolgozó munkavállalókkal ingyenesen 

nyújtott szolgáltatások esetén minden szolgáltatónak „valódi tevékenységet” kell 

végeznie a letelepedés helye szerinti tagállamban, és ennek megfelelően valódi 

vállalkozásnak kell lennie; emlékeztet arra, hogy vállalkozások által a származási 

tagállamban folytatott »valódi tevékenységnek« kell indokolnia a munkavállalók 

kiküldetését;” kivéve „általánosabban alkalmazva azt az elvet, hogy minden egyes 

vállalkozásnak rendelkeznie kell egy fő székhellyel, és” 

2. rész „általánosabban alkalmazva azt az elvet, hogy minden egyes vállalkozásnak 

rendelkeznie kell egy fő székhellyel, és” 

3. rész „emlékeztet arra, hogy a Parlament Foglalkoztatási és Szociális Bizottsága 

elutasította az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságokról szóló irányelvre 

irányuló javaslatot,” 

4. rész „mivel a javasolt rendelkezések némelyike előmozdíthatja a színlelt szociális és 

gazdasági tevékenységeket végző, így szerződési és jogszabályi kötelezettségeket 

sértő és az adóbevételekben több milliárd eurós veszteséget okozó vállalkozások 

létrehozását;” 

5. rész „kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg egy valamennyi uniós vállalkozásra 

kiterjedő, átlátható és hozzáférhető vállalkozási jegyzékre, továbbá az EESSI 

kötelező használatára irányuló javaslat lehetőségét;” kivéve „a Bizottságot, hogy 

vizsgálja meg egy valamennyi uniós vállalkozásra kiterjedő, átlátható és 

hozzáférhető vállalkozási jegyzékre, továbbá” 

6. rész: „a Bizottságot, hogy vizsgálja meg egy valamennyi uniós vállalkozásra kiterjedő, 

átlátható és hozzáférhető vállalkozási jegyzékre, továbbá” 
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22. bek. 

1. rész „tudomásul veszi a 96/71/EK irányelvvel és végrehajtásával kapcsolatos 

problémákat; hangsúlyozza, hogy ezekkel a problémákkal foglalkozni kell a 

tisztességes munkafeltételek biztosítása, a munkavállalói jogok tiszteletben tartása és 

a fogadó országban a kiküldő és a helyi vállalkozások egyenlő versenyfeltételeinek 

biztosítása érdekében, ami különösen a kkv-k számára fontos; felhív a 2014/67/EU 

irányelv határidőn belül történő végrehajtására; tudomásul veszi a 96/71/EK 

irányelvnek a kiküldetési időszakok korlátozása, az irányelvnek a bérezésre 

vonatkozó rendelkezésekkel való kiegészítése és a foglalkoztatási feltételek 

meghatározása céljából történő módosítására irányuló bizottsági javaslatot, ami 

biztosíthatja az egyenlő bánásmódra, illetve az állampolgárságon alapuló 

megkülönböztetés tilalmára vonatkozóan az uniós jogban az alapító szerződések óta 

érvényesülő elvek tiszteletben tartását; kitart amellett, hogy a kiküldetésre vonatkozó 

szabályoknak egyértelműnek, arányosnak és indokoltnak kell lennie;” kivéve 

„tudomásul veszi a 96/71/EK irányelvnek a kiküldetési időszakok korlátozása, az 

irányelvnek a bérezésre vonatkozó rendelkezésekkel való kiegészítése és a 

foglalkoztatási feltételek meghatározása céljából történő módosítására irányuló 

bizottsági javaslatot, ami biztosíthatja az egyenlő bánásmódra, illetve az 

állampolgárságon alapuló megkülönböztetés tilalmára vonatkozóan az uniós jogban 

az alapító szerződések óta érvényesülő elvek tiszteletben tartását;” 

2. rész „tudomásul veszi a 96/71/EK irányelvnek a kiküldetési időszakok korlátozása, az 

irányelvnek a bérezésre vonatkozó rendelkezésekkel való kiegészítése és a 

foglalkoztatási feltételek meghatározása céljából történő módosítására irányuló 

bizottsági javaslatot, ami biztosíthatja az egyenlő bánásmódra, illetve az 

állampolgárságon alapuló megkülönböztetés tilalmára vonatkozóan az uniós jogban 

az alapító szerződések óta érvényesülő elvek tiszteletben tartását;” 

3. rész „rámutat arra, hogy tiszteletben kell tartani a fogadó ország kollektív szerződéseit és 

munkaügyi kapcsolatrendszerét;” 

 
52. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy a társadalmi kohézió és a termelékeny gazdaság fenntartása 

érdekében fontos, hogy a bérezés tisztes megélhetést tegyen lehetővé a 

munkavállalók számára;” 

2. rész „felszólít a kollektív tárgyalás tiszteletben tartására és támogatására; ajánlja továbbá 

adott esetben bérküszöbök nemzeti minimálbér formájában történő meghatározását – 

megfelelően tiszteletben tartva az egyes tagállamok gyakorlatait és a szociális 

partnerekkel való egyeztetést követően” 

3. rész „azzal a céllal, hogy fokozatosan elérhető legyen lehetőleg az adott nemzeti átlagbér 

legalább 60%-a,” 

4. rész „a bérezés területén fennálló túlzott aránytalanságok elkerülése, az összesített 

kereslet és a gazdasági fellendülés támogatása, továbbá a felfelé irányuló szociális 

konvergencia előmozdítása céljából;” kivéve „felfelé irányuló” 

5. rész „felfelé irányuló” 

 
ECR, PPE: 

25. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „egy Európai Közúti Közlekedési Ügynökség 

létrehozásának megfontolására” 

2. rész a fenti szövegrész 
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ALDE, ECR, GUE/NGL: 

31. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a jelenlegi jogszabályi keret végrehajtásának 

megerősítéséig elutasítja a kabotázs újabb liberalizálását” és „érdekében vizsgálja 

felül a kombinált szállításról szóló irányelvet (92/106/EGK)” 

2. rész „elutasítja a kabotázs újabb liberalizálását” 

3. rész „a jelenlegi jogszabályi keret végrehajtásának megerősítéséig” 

4. rész „érdekében vizsgálja felül a kombinált szállításról szóló irányelvet (92/106/EGK)” 
 

 

9. Felhatalmazáson alapuló jogi aktus elleni kifogás: A lakossági befektetési 

csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos 

kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0974/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0974/2016  

(ECON bizottság) 

4. bek. bek. eredeti szöveg  + szóban módosítva 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 602, 4, 12 

 

Egyéb 

Pervenche Berès képviselő a következő szóbeli módosítást javasolta a 4. bekezdéshez: 

„4. felkéri a Bizottságot, hogy vegye fontolóra, hogy ‒ az 1. szint egyéb rendelkezéseinek 

változatlanul hagyásával ‒ javaslatot nyújt be az 1286/2014/EU rendelet alkalmazási időpontjának 

elhalasztására vonatkozóan, hogy biztosítani lehessen a rendeletben, valamint a felhatalmazáson 

alapuló rendeletben meghatározott követelmények zökkenőmentes végrehajtását, valamint hogy 

elkerülhető legyen, hogy az 1. szintet anélkül alkalmazzák, hogy a szabályozástechnikai standardok 

hatályban lennének;” 

 


