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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 

külkül. külön szavazás 

mód. módosítás 

MM megegyezéses módosítás 

MR megfelelő rész 

T törlő módosítás 

= azonos módosítások 

bek. bekezdés 

fr. bek. francia bekezdés 

preb. preambulumbekezdés 

ÁLL. IND. állásfoglalásra irányuló indítvány 

KÖZ. ÁLL. IND. közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

TITK. titkos szavazás 
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1. Az Európai Bizottság egy tagjának kinevezése – Sir Julian King (UK) 

Határozatra irányuló javaslat (titkos szavazás (az eljárási szabályzat 182. cikkének (1) bekezdése)) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: Az Európai Bizottság 

egy tagjának kinevezése – Sir 

Julian King (UK) 

 + 394, 161, 83 

 

 

2. Fülöp-szigetek 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, 

B8-1002/2016, B8-1004/2016, B8-1008/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0990/2016  

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

4. bek. után 6 Verts/ALE  +  

14. bek. 3 Verts/ALE ESz + 345, 275, 21 

16. bek. 4 Verts/ALE  -  

5. bev. hiv. után 1 Verts/ALE  -  

K. preb. után 2 Verts/ALE ESz + 351, 259, 37 

M. preb. után 5 Verts/ALE  +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-0990/2016  EFDD  ↓  

B8-0992/2016  ECR  ↓  

B8-0994/2016  PPE  ↓  

B8-0999/2016  ALDE  ↓  

B8-1002/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1004/2016  S&D  ↓  

B8-1008/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Egyéb 

Raffaele Fitto (ECR képviselőcsoport) szintén aláírta az B8-0992/2016 sz. állásfoglalási indítványt. 

Ivana Maletić (PPE képviselőcsoport) és Barbara Kappel szintén aláírta az RC-B8-0990/2016 sz. 

közös állásfoglalási indítványt. 
 

 

3. Szomália 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, 

B8-1001/2016, B8-1003/2016, B8-1007/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0989/2016  

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

2. bek. 1 EFDD  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  



P8_PV(2016)09-15(VOT)_HU.doc 4 PE 588.683 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-0989/2016  EFDD  ↓  

B8-0991/2016  ECR  ↓  

B8-0993/2016  PPE  ↓  

B8-0998/2016  ALDE  ↓  

B8-1001/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1003/2016  S&D  ↓  

B8-1007/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Egyéb 

Raffaele Fitto (ECR képviselőcsoport) szintén aláírta az B8-0991/2016 sz. állásfoglalási indítványt. 

Ivana Maletić (PPE képviselőcsoport) és Barbara Kappel szintén aláírta az RC-B8-0989/2016 sz. 

közös állásfoglalási indítványt. 
 

 

4. Zimbabwe 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, 

B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016, B8-1010/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0995/2016  

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

7. bek. 1 Verts/ALE ESz + 344, 289, 19 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-0995/2016  EFDD  ↓  

B8-0996/2016  ECR  ↓  

B8-0997/2016  PPE  ↓  

B8-1000/2016  ALDE  ↓  

B8-1005/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1006/2016  S&D  ↓  

B8-1009/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1010/2016  ENF  ↓  

 

Egyéb 

Raffaele Fitto (ECR képviselőcsoport) szintén aláírta az B8-0996/2016 sz. állásfoglalási indítványt. 

Ivana Maletić (PPE képviselőcsoport) szintén aláírta az RC-B8-0995/2016 sz. közös állásfoglalási 

indítványt. 
 

 

5. Az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatéréséhez 

szükséges úti okmány***I 

Jelentés: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

a szöveg egésze – 1. 

sz. tömb 

33 bizottság  +  

2. sz. tömb 1-32 bizottság  ↓  

3. cikk, a. pont bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3. cikk, 2. bek. 35 GUE/NGL  -  

3. preb. 33MR bizottság  +  

bek. eredeti szöveg kül. ↓  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

6. preb 34T GUE/NGL  -  

33MR bizottság  +  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2 ↓  

8. preb. 33MR bizottság  +  

bek. eredeti szöveg kül. ↓  

szavazás: a Bizottság javaslata  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 494, 112, 50 

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 3., 8. preb. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 

6 preb. 

1. rész „Az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérésének és 

visszafogadásának megkönnyítése érdekében kívánatos létrehozni a harmadik 

országbeli állampolgárok visszatéréséhez biztosított, biztonságosabb európai úti 

okmányt. Az okmány továbbfejlesztett biztonsági jellemzői révén ösztönözhető 

annak elfogadása a harmadik országok körében. E dokumentumnak elő kell 

segítenie a visszatérések megvalósítását mind a harmadik országokkal kötött 

visszafogadási egyezményekkel” 

2. rész „vagy egyéb megállapodásokkal összefüggésben, mind a hivatalos 

megállapodásokban nem részt vevő harmadik országokkal a visszatéréssel 

kapcsolatban folytatott együttműködéssel összefüggésben.” 

 
3. cikk, a. pont 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „megkülönböztető jegyei” 

2. rész a fenti szövegrész 
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6. Az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő 

tájékoztató***I 

Jelentés: Petr Ježek (A8-0238/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Az illetékes bizottság 

módosításai – 

tömbszavazás 

1MR bizottság  +  

1. cikk, 3. bek., d. pont 1MR bizottság  +  

7 GUE/NGL  ↓  

2. cikk, 1. bek., f. pont bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3. cikk, 2. bek., b. pont 1MR bizottság  +  

8 GUE/NGL  ↓  

7. cikk, 6. bek., c. pont 1MR bizottság  +  

9 GUE/NGL  ↓  

15. cikk, 1. bek. 1MR bizottság rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

19 cikk, 11. bek. 2 S&D  +  

25. cikk, 1. bek. 1MR bizottság kül. -  

25. cikk, 2. bek., 2. 

albek. 

1MR bizottság kül. -  

3 S&D ESz + 558, 92, 1 

1. preb. 4 GUE/NGL  -  

13. preb. 1MR bizottság  +  

5 GUE/NGL  ↓  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

24. preb. 6 GUE/NGL  -  

szavazás: a Bizottság javaslata  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz a szavazást 

elhalasztják 

az eljárási 

szabályzat 61. 

cikkének (2) 

bekezdése 

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 1MR mód. (25. cikk, 1. bek.); 1MR (25. cikk, 2. bek., -2. albek.) 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 

2. cikk, 1. bek., f. pont 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 13. 

pontjában meghatározott kis- és középvállalkozás;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
1MR mód. (15. cikk, 1. bek.) 

1. rész A teljes szöveg, kivéve az a), b) és c) alpontot. 

2. rész 1b. bek. 

3. rész 1c. bek. 
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7. Menedékjog: átmeneti intézkedések Olaszország és Görögország 

érdekébenÁtmeneti intézkedések a nemzetközi védelem területén Olaszország és 

Görögország érdekében * 

Jelentés: Ska Keller (A8-0236/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Az illetékes bizottság 

módosításai – 

tömbszavazás 

1-3 

5-23 

bizottság  +  

2. preb. után 24 GUE/NGL  -  

3. preb. után 4 bizottság kül. +  

6. preb. után 25 GUE/NGL ESz + 494, 148, 13 

szavazás: a Bizottság javaslata  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 470, 131, 50 

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 4. mód. 
 

 

8. A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások 

Jelentés: Laura Agea (A8-0247/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Az illetékes bizottság 

módosításai – 

tömbszavazás 

1-8 bizottság  +  

szavazás: a Bizottság javaslata  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 460, 127, 61 
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9. A johannesburgi CITES CoP17 találkozó főbb célkitűzései 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0987/2016 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-0987/2016  

(ENVI bizottság) 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

 +  

 

 

 

10. A postai szolgáltatásokról szóló irányelv alkalmazása 

Jelentés: Markus Ferber (A8-0254/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

5. bek. 2 GUE/NGL  -  

9. bek. 3 GUE/NGL  -  

17. bek. 4 GUE/NGL  -  

G. preb. után 1 GUE/NGL  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 514, 103, 37 

 

 

 

11. A kkv-k finanszírozáshoz jutása és a tőkepiaci unióban a kkv-finanszírozás 

sokféleségének növelése 

Jelentés: Othmar Karas (A8-0222/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

10. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

19. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

30. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

33. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

35. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

39. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

42. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

43. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 528, 77, 44 

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: bek.10. bek., 33, 35, 39, 42, 43 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 

1. bek. 

1. rész A szöveg egésze, kivéve: „a közepes piaci tőkeértékű” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
19. bek. 

1. rész „kiemeli, hogy a kkv-k finanszírozáshoz való hozzájutásának egyik előfeltétele az 

egészséges, stabil és ellenállóképes bankszektor és a tőkepiaci unió;” 

2. rész „rámutat arra, hogy a tőkekövetelményekről szóló rendelet (CRR) és a 

tőkekövetelményi irányelv (CRD IV), és különösen a tőke magasabb szintjére és 

minőségére vonatkozó előírás közvetlen választ adnak a válságra, és a pénzügyi 

szektor megújult stabilitásának központi elemét képezik; üdvözli, hogy a Bizottság 

szerint a tőkekövetelményekről szóló rendelet felülvizsgálatának kiemelt területe a 

kkv-knak nyújtott hitelezés; rámutat, hogy a Bizottság mindegyik tagállam számára 

keresi a lehetőséget arra, hogy helyi hitelszövetkezeteik a bankokra vonatkozó uniós 

tőkekövetelmények hatályán kívül tevékenykedhessenek; kiemeli, hogy körültekintő 

jogalkotásra van szükség a hitelszövetkezetek szabályozására, amely gondoskodik 

mind a pénzügyi stabilitásról, mind pedig arról, hogy a hitelszövetkezetek 

lehetőséget kapjanak arra, hogy versenyképes kamatokért kihelyezhessenek 

hiteleket;” 
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30. bek. 

1. rész „tudomásul veszi az EKB által 2016. március 10-én elfogadott intézkedéseket, és 

különösen a négy célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet új sorozatát 

(TLTRO II), amely ösztönzi a bankokat a reálgazdaságnak történő hitelezésre; 

kiemeli, hogy a monetáris politikák önmagukban nem lesznek elegendőek a 

növekedés és a beruházások fellendítéséhez,” 

2. rész „és hogy ezekhez megfelelő fiskális politikákat és strukturális reformokat is kell 

társítani;” 
 

 

12. Hogyan lehet a legjobban kiaknázni a kis- és középvállalkozások munkahely-

teremtési potenciálját? 

Jelentés: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

17. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 577, 35, 36 

2/NSz + 448, 169, 25 

3/NSz + 576, 52, 23 

18. bek. bek. eredeti szöveg rész.  szóban módosítva 

1 +  

2 +  

31. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 461, 83, 108 

56. bek. 2 több mint 76 

képviselő 

ESz + 327, 298, 18 

68 bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 527, 117, 6 

74. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

79 bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

80. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 262, 343, 40 

K. preb. 1 több mint 76 

képviselő 

 +  

P. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

T. preb. bek. eredeti szöveg kül. -  

Y. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 553, 69, 24 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 17. bek. 

EFDD: 31. bek. (2 rész) és 68. bek. (2. rész) 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE: T. preb. 

S&D: 80. bek. 
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE: 

17. bek. 

1. rész A szöveg egésze, kivéve: „amit nem szabad pozitív értelemben a 

„mikrovállakozások gyarapodásának” tekinteni, mert éppen ellenkezőleg, 

bizonytalanságot idéz elő, kedvezőtlen munkakörülményeket teremt, a szociális 

védelmet gyengíti, sőt megszünteti, aláaknázza a vállalkozásról mint tevékenységről 

kialakult képet, sokakat sérülékeny helyzetbe hoz, és mindezek által új, megoldásra 

szoruló társadalmi problémákat gerjeszt;” 

2. rész „amit nem szabad pozitív értelemben a „mikrovállakozások gyarapodásának” 

tekinteni, mert éppen ellenkezőleg, bizonytalanságot idéz elő, kedvezőtlen 

munkakörülményeket teremt, a szociális védelmet gyengíti, sőt megszünteti, 

aláaknázza a vállalkozásról mint tevékenységről kialakult képet,” 

3. rész „sokakat sérülékeny helyzetbe hoz, és mindezek által új, megoldásra szoruló 

társadalmi problémákat gerjeszt;” 

 
ECR: 

80. bek. 

1. rész „kiemeli, hogy az idénymunka-szektornak nagy jelentősége van a kkv-k számára, és 

ezt differenciáltan kell értékelni,” 

2. rész „különösen érvényes ez tarifarendszereikre vonatkozólag; nyomatékosan kéri, hogy 

a Bizottság és a tagállamok támogassák az ideiglenes munkavállalás minden 

formáját, és különösen azokat, amelyek a tartós foglalkoztatáshoz vezető utat 

jelentenek;” 

 
P. preb. 

1. rész A teljes szöveg kivéve: „a munkavállalók mobilitása lassú” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
EFDD: 

31. bek. 

1. rész „kiemeli, hogy fokozni kell a kutatásba, az innovációba, a magas színvonalú 

szakképzésbe és a fejlesztésbe való beruházást, hogy fellendítsük az európai kkv-k 

minőségi növekedési és munkahely-teremtési potenciálját; hangsúlyozza, hogy az 

Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) kkv-keretén belül 75 milliárd eurót 

különítettek el a kkv-k támogatására;” 

2. rész „üdvözli a jóváhagyott projektek körében a kkv-k ESBA általi finanszírozására 

vonatkozó projekt sikeres végrehajtását;” 

 
68 bek. 

1. rész A szöveg egésze, kivéve: „szükség esetén az európai szemeszter országspecifikus 

ajánlásai keretében” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
PPE: 

Y. preb. 

1. rész A szöveg egésze, kivéve: „tagállamokba vagy” és „harmadik” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
74. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve „bevezetett intézkedések” 

2. rész a fenti szövegrész 
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S&D: 

18. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy a szabályozásból adódó adminisztrációs kötelezettségek 

aránytalanul nagyobb terhet rónak az önfoglalkoztatókra és a mikrovállalkozásokra, 

mint a nagyvállalatokra; úgy ítéli meg e tekintetben, hogy a színlelt önfoglalkoztató 

munkavállalókkal kapcsolatos intézkedések esetében egyértelműen meg kell 

határozni” 

2. rész „és az nem róhat további adminisztratív terhet az egyénre;” 

 
79 bek. 

1. rész A szöveg egésze, kivéve „az Európai Parlament”, „egyértelműen világossá tette, 

hogy” és „egy szabad társadalomban a jótékonysági intézkedéseket nem szabad 

kötelezővé tenni; szilárd meggyőződése, hogy a kötelező vállalati társadalmi 

felelősségvállalás ahhoz vezetne, hogy csökkenne az emberek hajlandósága a 

jótékonykodásra;” 

2. rész a fenti szövegrész 
 

Egyéb 

Zdzisław Krasnodębski a következő szóbeli módosítást javasolta a 18. bek. után: 

“hangsúlyozza, hogy a szabályozásból adódó adminisztrációs kötelezettségek aránytalanul nagyobb 

terhet rónak az önfoglalkoztatókra és a mikrovállalkozásokra, mint a nagyvállalatokra; úgy ítéli meg e 

tekintetben, hogy a színlelt önfoglalkoztató munkavállalókkal kapcsolatos intézkedések esetében 

egyértelműen meg kell határozni az intézkedés célját, és az nem róhat bármilyen szükségetlen 

adminisztratív terhet az egyénre;” 
 

 

13. A foglalkoztatási egyenlőségről szóló irányelv alkalmazása 

Jelentés: Renate Weber (A8-0225/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

5. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 342, 239, 51 

16. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

18. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 432, 189, 18 

2/NSz - 126, 450, 54 

21. bek. 2 PPE rész.   

1/NSz + 335, 273, 24 

2/NSz - 274, 305, 52 

bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz ↓  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2/NSz ↓  

34. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

35. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

53. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

59. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

6. bek.2 bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

67. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

68 bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

69. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

77. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

83. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 -  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

4 +  

5 +  

34. bev. hiv. bek. eredeti szöveg kül. -  

E. preb. bek. eredeti szöveg kül. -  

U. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 464, 140, 15 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 475, 63, 74 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 21. bek., 2. mód. 

GUE/NGL: 18. bek. 

Verts/ALE, ECR: 2. mód. 

ECR: U. preb. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 5.,16., 34., 62, 67., 68., 69. bek.  

Verts/ALE, S&D: 18. bek. 

ECR: 21. bek. 

ALDE: 18., 59. bek., E preb., 34. bev. hiv. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE: 

21. bek. 

1. rész „megjegyzi, hogy a munkáltatók által a vallási jelképek viselőire rótt korlátozások 

nincsenek minden esetben összhangban a nemzetközi emberi jogi normákkal, mivel 

azok nem korlátozódnak jól meghatározott és szűken értelmezett körülményekre 

vagy nem követnek jogos célt, és az államok nem mindig tesznek megfelelő 

intézkedéseket az ilyen korlátozásokkal szemben, amikor azok nincsenek 

összhangban a nemzetközi emberi jogi normákkal;” 

2. rész „aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy egyes tagországok a semlegesség, valamin az 

állam és egyház szétválasztása jegyében általános tilalmat vezettek be a vallási 

jelképekre közterületeken, ami ahhoz vezetett, hogy megpróbálták ezeket a 

korlátozásokat úgy kiterjeszteni, hogy a magánszektor is alkalmazza őket;” 

 
53. bek. 

1. rész A szöveg egésze, kivéve „ alapvetően nem tehetnek különbséget gyermekek vagy 

idősek között, és a jogtalan életkoron alapuló megkülönböztetés” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
6. bek.2 

1. rész A szöveg egésze, kivéve „helyettesítő” és „minden munkavállaló számára” 

2. rész a fenti szövegrész 
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ECR: 

2. mód. 

1. rész „ragaszkodik ahhoz, hogy a vallásszabadság fontos alapelv, amelyet a 

munkáltatóknak tiszteletben kell tartaniuk; kiemeli azonban, hogy ezen alapelv 

végrehajtása a szubszidiaritás elvével van kapcsolatban” 

2. rész „és hogy mind a tagállamoknak, mind a munkáltatóknak lehetnek jogos indokai 

vallási természetűnek mondott bizonyos jelképek tilalmára, különösen mikor ezek a 

jelképek elnyomják a nők jogait, és biztonsági problémákat is felvethetnek;” 

 
18. bek. 

1. rész „felszólítja a tagállamokat, hogy ismerjék el a lelkiismereti szabadság alapvető 

jogát;” 

2. rész „aggodalommal tapasztalja, hogy vannak olyan tagállamok, ahol hozzáértő és jó 

képzett orvosoktól tagadják meg a foglalkoztatást vagy szüntetik meg a 

munkaviszonyt, mivel lelkiismereti okokból kifogásolják az életet lezáró 

eljárásokat;” 

 
35. bek. 

1. rész A teljes szöveg kivéve: „az Európai Bizottságot” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
68 bek. 

1. rész „aggodalmának ad hangot amiatt, hogy alacsony szintű a tudatosság a 

megkülönböztetéshez kapcsolódó jogok tekintetében, és kevéssé ismertek azok a 

szervek és szervezetek, amelyek segítséget nyújtanak a megkülönböztetés 

áldozatainak, noha a tájékozottság az LMBTI-személyek körében magasabb fokú;” 

2. rész „úgy véli, hogy a nemzeti, regionális és helyi hatóságoknak a munkavállalói 

szervezetekkel együtt jelentősen fokozniuk kellene tájékoztatási tevékenységüket 

más csoportok esetében is, az áldozatok és a munkáltatók körében egyaránt; rámutat 

arra, hogy a nemzeti LMBTI-szervezetek kulcspartnerek ezekben az 

erőfeszítésekben;” 

 
69. bek. 

1. rész A teljes szöveg kivéve: „a Bizottságot” és „a Bizottságot és” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
77. bek. 

1. rész A teljes szöveg kivéve „a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő 

költségvetés-tervezés aktív használatára” 

2. rész a fenti szövegrész 
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ALDE, PPE: 

83. bek. 

1. rész „felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy konkrét intézkedésekkel, [...] 

erősítésével segítsék elő a munka és a magánélet összeegyeztethetőségét” 

2. rész „például a szülési szabadságról szóló irányelv [...] kivéve „sürgős előterjesztésével” 

kivéve „sürgős előterjesztésével”, „törvényi” és „irányelv” 

3. rész „sürgős előterjesztésével”, „törvényi” és „irányelv” 

4. rész „abból a célból, hogy biztosítsák a nők munkába való visszatérésének jogát a 

terhességi és a szülési szabadság, valamint a gyermekgondozási szabadság után, 

garantálják az egészség és a biztonság tényleges munkahelyi védelméhez való 

jogukat, biztosítsák az anyasággal kapcsolatos jogosultságaik védelmét, és hozzanak 

intézkedéseket a munkavállalók terhesség alatti tisztességtelen elbocsátása ellen;” 

5. rész „a gondozói szabadságról szóló irányelv törvényi javaslatainak sürgős 

előterjesztésével és az apasági szabadságról szóló jogszabály erősítésével;” 
 

Egyéb 

Aláírások visszavonása miatt az 1. módosítás tárgytalan. 
 

 

14. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap 2007–2014. évi tevékenysége, 

hatása és hozzáadott értéke 

Jelentés: Marian Harkin (A8-0227/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

13. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 525, 72, 13 

18. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 579, 10, 9 

19. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

22. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 537, 40, 21 

24. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

25. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

27. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

33. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

53. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

Q. preb. bek. eredeti szöveg kül. -  

R. preb. bek. eredeti szöveg NSz - 255, 279, 30 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 447, 73, 19 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 13., 18., 22. bek., R. preb. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE: Q. preb. 

PPE: 53. bek., R. preb. 
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 

19. bek. 

1. rész „üdvözli a Számvevőszék jelentésében szereplő következtetést, miszerint csaknem 

valamennyi, az EGAA-ból támogatására jogosult munkavállaló igénybe tudott venni 

személyre szabott és jól összehangolt intézkedéseket, valamint hogy a pénzügyi 

támogatásban részesülő munkavállalók újrafoglalkoztatási aránya eléri a közel 50 

%-ot;” 

2. rész „megjegyzi, hogy néhány tagállamban az EGAA-programok megfelelő idejű és 

eredményes végrehajtásának elmaradása alulkihasználtsághoz vezetett; úgy véli, 

hogy a célzott kedvezményezettek vagy képviselőik, a szociális partnerek, a helyi 

munkaügyi szervezetek és egyéb érintett felek bevonása az elsődleges értékelésbe és 

a kérelmezésbe kulcsfontosságú a kedvezményezettek számára kedvező eredmények 

biztosítása érdekében; kéri a Bizottságot, hogy támogassa a tagállamokat innovatív 

intézkedések és programok kialakításában, valamint hogy felülvizsgálatai során 

értékelje, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának 

kialakítása mennyire tudta előre jelezni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és 

szükséges készségeket, és az mennyire tudott megfelelni az erőforrás-hatékony és 

fenntartható gazdaság felé történő elmozdulásnak; kéri a tagállamokat, hogy a 

jelenlegi rendelet 7. cikkével összhangban tegyen további erőfeszítéseket a 

személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának olya módon való 

kialakítására, hogy az illeszkedjék az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság 

célkitűzéséhez; megjegyzi, hogy az innováció, az intelligens szakosodás és az 

erőforrás-hatékonyság kulcsfontosságú az ipari megújulás és a gazdasági 

diverzifikáció szempontjából;” 

 
24. bek. 

1. rész „üdvözli, hogy sok kedvezményezett az EGAA révén a munkakeresésben kapott 

személyre szabott támogatás segítségével mindenekelőtt új munkához juthatott, és a 

képzési programok és a mobilitási támogatások igénybevételével készségeit 

naprakésszé tehette; üdvözli azt is, hogy az EGAA az új vállalkozások beindításának 

és a meglévők átvételének támogatásával egyes munkavállalók számára lehetővé 

tette, hogy vállalkozásba fogjanak; hangsúlyozza, hogy jelentések szerint ennek 

következményeként az EGAA számottevő pozitív hatást tett az önbecsülésre, a 

nagyobb szerepvállalás érzésére és a motiváltságra; hangsúlyozza, hogy az EGAA-

támogatás növelte a társadalmi kohéziót azáltal, hogy lehetővé tette az emberek 

számára a munkaerő-piaci visszailleszkedést” 

2. rész „és a negatív munkanélküliségi csapdák elkerülését;” 

 
25. bek. 

1. rész A szöveg egésze, kivéve „megjegyzi, hogy ugyanezen utólagos jelentés szerint az 

EGAA kedvezményezettjei inkább az átlagosnál alacsonyabb iskolázottsággal 

rendelkeznek, és emiatt kevésbé adhatók át nekik a készségek, ami rendes 

körülmények között csökkenti foglalkoztatási lehetőségeiket, és kiszolgáltatottá teszi 

őket a munkaerőpiacon;” és „európai hozzáadott érték” 

2. rész „megjegyzi, hogy ugyanezen utólagos jelentés szerint az EGAA kedvezményezettjei 

inkább az átlagosnál alacsonyabb iskolázottsággal rendelkeznek, és emiatt kevésbé 

adhatók át nekik a készségek, ami rendes körülmények között csökkenti 

foglalkoztatási lehetőségeiket, és kiszolgáltatottá teszi őket a munkaerőpiacon;” 

3. rész „európai hozzáadott érték” 
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27. bek. 

1. rész A szöveg egésze, kivéve „hozzáadott értékre” és „megosztását az elköltött eurónként 

lehető legmagasabb újrafoglalkoztatási arány biztosítása érdekében;” 

2. rész „és hozzáadott értékre” 

3. rész „megosztását az elköltött eurónként lehető legmagasabb újrafoglalkoztatási arány 

biztosítása érdekében;” 

 
33. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve „valós uniós többletértéket” 

2. rész és „valós uniós többletértéket” 

 


