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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. Peru csatlakozása a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi 

vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez * 

Jelentés: Angel Dzhambazki (A8-0267/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 641, 3, 17 

 

 

2. Kazahsztán csatlakozása a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi 

vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez * 

Jelentés: Angel Dzhambazki (A8-0268/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 642, 4, 17 

 

 

3. Korea csatlakozása a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi 

vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez * 

Jelentés: Angel Dzhambazki (A8-0266/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 649, 4, 17 

 

 

4. Globális célok és uniós kötelezettségvállalások a világ táplálkozási és 

élelmezésbiztonsága érdekében 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-1042/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-1042/2016  

(DEVE bizottság) 

1. bek. 2 Verts/ALE  +  

1. bek. után 5 GUE/NGL  -  

6 GUE/NGL  -  

6. bek. 7 GUE/NGL  -  

6. bek. után 8 GUE/NGL NSz + 374, 284, 15 

12. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 -  

2 +  

13. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 -  

2/ESz + 334, 233, 102 

17. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

23. bek. után 9 GUE/NGL ESz + 342, 260, 73 

27. bek. 10 GUE/NGL NSz + 358, 287, 27 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2 ↓  

30. bek. után 11 GUE/NGL rész.   

1/NSz - 204, 434, 25 

2/NSz + 416, 227, 26 

12 GUE/NGL NSz + 361, 252, 57 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

32. bek. 13 GUE/NGL  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

33. bek. után 14 GUE/NGL  -  

C. preb. után 1 Verts/ALE ESz + 382, 283, 10 

3 GUE/NGL  -  

G. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 350, 297, 29 

M. preb. 4 GUE/NGL NSz - 292, 353, 29 

V. preb. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 357, 300, 17 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) ESz + 450, 213, 13 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 4., 8., 10., 11., 12. mód. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE, ECR: V. preb. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 

32. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és a magánszektornak az élelmezésbiztonság javítása és az 

élelmezéssel kapcsolatos beavatkozások bővítése terén játszott szerepét” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
PPE: 

13. bek. 

1. rész „sajnálatának ad hangot amiatt, hogy az uniós bioüzemanyag-politika ösztönzi a 

szántóföldekkel, különösen a legtermékenyebb és a kikötők vagy utak mentén 

elhelyezkedő földekkel kapcsolatos spekulációt;” 

2. rész „nyomatékosan kéri az EU-t, hogy a politikák fejlesztési célú koherenciájának 

alapelvével összhangban szüntesse meg az élelmiszernövény-alapú bioüzemanyagok 

előállítására nyújtott állami ösztönzőket;” 
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17. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a 2016 augusztusában Brazíliában megrendezendő, 

táplálkozásról szóló magas szintű csúcstalálkozót megelőzően” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
G. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a 2013-as „Táplálkozás a növekedésért” csúcstalálkozó 

keretében” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
S&D: 

11. mód. 

1. rész „felszólítja az Uniót és a tagállamokat, hogy ne támogassák a vetőmagoknak a 

fejlődő országokkal kötött gazdasági partnerségi vagy kereskedelmi megállapodások 

szellemitulajdon-jogi záradékai révén történő privatizációját;” 

2. rész „hangsúlyozza, hogy együtt kell működni a mezőgazdasági termelőkkel 

megfizethető, a helyi igényekhez alkalmazkodó, tökéletesített növényfajták, 

valamint biztos lábakon álló és a keresletre reagáló hazai tulajdonú 

vetőmagtermelési kapacitás kialakítása érdekében, amely önellátó és 

fennmaradásához nincs szüksége adományozók finanszírozására;” 

 
PPE, ECR: 

12. bek. 

1. rész „emlékeztet arra, hogy a termőföldhöz jutás biztosítása kiemelkedő fontosságú az 

élelmiszer-önrendelkezés szempontjából;” 

2. rész „rámutat arra, hogy a fejlődő országokban zajló jelentős mértékű földfelvásárlásból 

eredő földszerzés újfajta veszélyt jelent az élelmezésbiztonságra és a táplálkozásra 

nézve; kéri, hogy a Bizottság tegyen konkrét intézkedéseket és dolgozzon ki 

cselekvési tervet a nagyarányú földszerzés megakadályozására, és gondoskodjon a 

FAO földhasználatról szóló iránymutatásának hatékony végrehajtásáról;” 

 
27. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy valamennyi uniós szakpolitikát a fejlesztési célú szakpolitikai 

koherencia elvével összhangban kell kialakítani; kéri ezért, hogy az Unió 

kereskedelmi és fejlesztési politikája tartsa tiszteletben a fejlődő országok politikai 

és gazdaságpolitikai mozgásterét annak érdekében, hogy kialakíthassák a 

fenntartható fejlődés és a népük méltóságának előmozdításához szükséges 

politikákat,” 

2. rész „az élemiszer-önrendelkezést is ideértve;” 
 

 

5. Az Európai Ügyészség és a Eurojust 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-1054/2016 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 
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Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-1054/2016  

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

szavazás: állásfoglalás (a szöveg 

egésze) 

 +  

 

 

 

6. Az európai újraiparosítási politika szükségessége a közelmúltbeli Caterpillar- és 

Alstom-ügy fényében 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, 
B8-1056/2016, B8-1057/2016, B8-1058/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B8-1051/2016  

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

1. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 636, 12, 28 

2/NSz + 602, 40, 22 

1. bek. után 13 GUE/NGL NSz - 314, 315, 44 

2. bek. után 14 GUE/NGL NSz - 327, 343, 8 

15 GUE/NGL NSz - 295, 348, 29 

3. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 601, 64, 6 

2/NSz + 514, 146, 16 

5. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 647, 26, 7 

2/NSz + 624, 38, 18 

3/NSz + 592, 58, 26 

5. bek. után 22 ECR rész.   

1/NSz + 594, 62, 25 



P8_PV(2016)10-05(VOT)_HU.doc 7 PE 590.296 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2/NSz + 380, 282, 10 

26 S&D, 

Verts/ALE 

NSz + 349, 316, 14 

27 S&D, 

Verts/ALE 

NSz - 157, 348, 174 

28 S&D, 

Verts/ALE 

NSz - 317, 345, 18 

29 S&D, 

Verts/ALE 

NSz + 313, 310, 53 

30 S&D, 

Verts/ALE 

NSz + 386, 254, 35 

6. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

6. bek. után 7 EFDD NSz - 183, 339, 156 

7. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 595, 54, 29 

2/NSz + 612, 40, 26 

8. bek. 31 S&D, 

Verts/ALE 

NSz + 358, 292, 29 

bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz ↓  

2/NSz ↓  

9. bek. után 23 ECR ESz + 403, 220, 58 

10. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 618, 49, 10 

2/NSz + 513, 151, 15 

3/NSz - 317, 350, 6 

11. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 538, 58, 77 

2/NSz + 515, 93, 70 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

3/NSz + 322, 282, 73 

4/NSz + 507, 110, 62 

12. bek. 24 ECR NSz - 179, 495, 6 

bek. eredeti szöveg NSz + 342, 289, 50 

13. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 586, 64, 30 

2/NSz + 341, 273, 56 

3/NSz - 287, 348, 38 

14. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 581, 59, 32 

2/NSz + 358, 300, 21 

15. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 608, 59, 11 

2/NSz + 619, 38, 8 

3/NSz + 324, 321, 34 

17. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 599, 57, 22 

2/NSz + 548, 119, 9 

19. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 594, 68, 9 

20. bek. 8 EFDD NSz - 305, 353, 20 

32 S&D, 

Verts/ALE 

NSz + 349, 318, 10 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

20. bek. után 16 GUE/NGL NSz - 279, 378, 22 

21. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 611, 57, 9 

21. bek. után 18 GUE/NGL  -  

22. bek. 1 PPE NSz - 211, 458, 10 

bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 491, 164, 19 

2/NSz + 332, 314, 24 

22. bek. után 19 GUE/NGL NSz - 325, 329, 18 

23. bek. után 20 GUE/NGL NSz - 304, 370, 3 

24. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 639, 15, 18 

2/NSz + 377, 282, 16 

3/NSz + 561, 74, 32 

25. bek. 9 EFDD NSz + 345, 308, 24 

25. bek. után 33 S&D, 

Verts/ALE 

NSz - 317, 327, 17 

34 S&D, 

Verts/ALE 

NSz - 316, 344, 12 

27. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 628, 27, 23 

2/NSz + 345, 301, 26 

3/NSz + 629, 23, 22 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

31. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 511, 99, 68 

31. bek. után 35 S&D, 

Verts/ALE 

NSz + 329, 318, 32 

32. bek. után 36 S&D, 

Verts/ALE 

NSz - 327, 346, 4 

37 S&D, 

Verts/ALE 

NSz - 306, 349, 17 

33. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 549, 117, 10 

33. bek. után 17 GUE/NGL  -  

25 ECR rész.   

1/ESz + 442, 199, 35 

2 +  

34. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

34. bek. után 38 S&D, 

Verts/ALE 

NSz + 338, 292, 49 

35. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 387, 283, 7 

2. bev. hiv. után 2 EFDD NSz - 133, 534, 9 

3 EFDD NSz - 131, 537, 8 

4 EFDD NSz - 135, 529, 10 

3. bev. hiv. után 21 ECR ESz + 336, 313, 27 

7. bev. hiv. után 10 GUE/NGL  -  

C. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 560, 65, 52 

2/NSz + 327, 254, 91 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

C. preb. után 11 GUE/NGL  -  

E. preb. bek. eredeti szöveg kül. -  

F. preb. bek. eredeti szöveg kül. -  

J. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 662, 14, 3 

2/NSz + 618, 15, 20 

L. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 543, 128, 7 

M. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 615, 51, 11 

N. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 400, 201, 79 

P. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 641, 6, 27 

2/NSz + 477, 165, 32 

Q. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 632, 26, 6 

2/NSz + 630, 30, 16 

3/NSz + 643, 7, 19 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

R. preb. után 5 EFDD NSz + 337, 305, 31 

S. preb. után 12 GUE/NGL  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 472, 103, 99 

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-1051/2016  PPE  ↓  

B8-1052/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1053/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1055/2016  ECR  ↓  

B8-1056/2016  S&D  ↓  

B8-1057/2016  EFDD  ↓  

B8-1058/2016  ALDE  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 13., 14., 15., 16., 19., 20. mód., 3. bek. 

ECR: 24. mód., I. preb., 15. bek. (2. rész), 22. bek. (2. rész), zárószavazás 

EFDD: 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9. mód. 

S&D: 22., 26-38. mód., 1., 3., 5., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 19., 21., 22., 24., 

27., 31., 33. bek., C., J., L., M., N., P., Q. preb. 

Verts/ALE: 1., 26-38. mód., 27. bek. (2. rész) 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 11., 31., 33. bek., N. preb. 

GUE/NGL: 6., 12. bek. 

PPE: 12., 22., 35. bek., E., F. preb. 

ALDE: 3., 8., 12., 19., 21., 27., 31., 33., 34. bek., C., E., M., P., Q. preb. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

17. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy az uniós alapok nagyszerű lehetőséget biztosítanak az energia- és a 

tömegközlekedési infrastruktúrába való fenntartható beruházások finanszírozására, 

valamint az információs és kommunikációs technológiák intelligens 

felhasználására;” 

2. rész „felszólít az egyes kritériumok, főleg a foglalkoztatási, környezetvédelmi és 

társadalmi kritériumok végrehajtásának javítására az uniós alapok, valamint az 

Európai Beruházási Bankon (EBB) keresztül kezelt valamennyi pénzügyi eszköz 

felhasználása során;” 
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22. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy meg kell akadályozni a tárgyi eszközök és immateriális javak vagy 

szolgáltatások vállalatok közötti nem megfelelő áron (transzferár) történő átruházása 

révén is megvalósuló adókikerülést,” 

2. rész „amely többek között a pénzügyi és kereskedelmi ügyek európai koordinációja 

hiányának is az eredménye; felszólít a tagállamok közötti együttműködés és 

konvergencia növelésére adóügyi, szociális és költségvetési téren;” 

 
J. preb. 

1. rész „mivel az európai ipar, mint például az Alstom és a Caterpillar tevékenysége magas 

hozzáadott értékkel és elismert szakértelemmel rendelkezik; mivel jelenleg ez a 

központi és stratégiai fontosságú uniós iparág erős világszintű versenyre kényszerül” 

2. rész „olyan országokkal szemben, amelyek alacsonyabb költségű termékeket hoznak be 

az európai piacra, agresszív és gyorsan terjeszkedő politikát folytatnak valamennyi 

kontinensen, gyakran kormányuk politikai és pénzügyi támogatását élvezve;” 

 
GUE/NGL: 

7. bek. 

1. rész „emlékeztet arra, hogy gyors megállapodást kell elérni a kereskedelemvédő 

eszközök szabályozásának felülvizsgálata tekintetében annak érdekében, hogy 

reakciókészségük és hatékonyságuk javítása révén jelentős mértékben megerősítsük 

azokat;” 

2. rész „kéri a Bizottságot, hogy vegye figyelembe azokat a szociális és gazdasági 

hatásokat, amelyekkel az állami irányítású vagy más, nem piaci jellegű gazdaságok 

piacgazdaságként való elismerése járhat az uniós iparágak versenyképessége 

szempontjából;” 

 
8. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az Európa 2020 stratégia” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
Verts/ALE: 

22. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és a vállalkozások megfelelési költségeinek csökkentése, 

valamint a szükségtelen jogszabályok” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
25. mód. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
P. preb. 

1. rész „mivel az utóbbi években súlyosan visszaesett az építőipari gépek kereskedelme az 

Unióban, ami részben az állami és magánberuházások csökkenéséhez köthető,” 

2. rész „részben pedig a nyersanyagárak emelkedéséből fakadó megemelkedett termelési 

költségeknek tudható be;” 
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PPE: 

13. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „vagy amelyek értékének több mint 50%-a az EU-n kívül 

valósul meg” és „emlékeztet, gyors megállapodást kell elérni a „nemzetközi 

közbeszerzési eszközök” tekintetében;” 

2. rész „vagy amelyek értékének több mint 50%-a az EU-n kívül valósul meg”  

3. rész „emlékeztet, gyors megállapodást kell elérni a „nemzetközi közbeszerzési eszközök” 

tekintetében;” 

 
14. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
Q. preb. 

1. rész „mivel az ipari termékek tisztességes kereskedelmének tiszteletben kell tartania az 

alapvető munkavállalói jogokat és környezetvédelmi szabályokat;” 

2. rész „mivel a megújuló energiába és az energiahatékonyságba irányuló beruházás a 

megfelelő működést megteremteni képes ipari termékekbe történő beruházás egyik 

fő motorja;” 

3. rész „mivel a fenntartható növekedéshez alapvető szükség van innovációra, a kutatásba 

és fejlesztésbe való beruházásokra, munkahelyteremtésre és a készségek 

fejlesztésére;” 

 
C. preb. 

1. rész „mivel a 2013 és 2015 között a termelési költségekben bekövetkezett csökkenés 

lehetővé tette, hogy az üzem termékei vonzóbbá váljanak, mint az Unión kívülről 

érkező termékek; mivel azonban a Caterpillar úgy döntött, hogy bezárja az üzemet” 

2. rész „mivel azonban a Caterpillar úgy döntött, hogy bezárja az üzemet, hogy a termelést 

más üzemekbe helyezze át, amelyek alacsonyabb szintű szociális és 

környezetvédelmi normákat alkalmaznak, mint az európai ipar;” 

 
ALDE: 

1. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a helyi gazdaságra és közösségekre nézve” és „és a helyi 

gazdaságok támogatása, valamint a régiók” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
GUE/NGL, Verts/ALE: 

3. bek. 

1. rész „emlékeztet arra, hogy Európa olyan szociális piacgazdaság, amelynek célja a 

fenntartható gazdasági és inkluzív növekedés elérése; sajnálja, hogy nincs olyan 

valódi uniós iparpolitika, amely meg is védi az uniós munkavállalókat; ezért felhívja 

a Bizottságot, hogy hozzon létre egy valódi hosszú távú európai iparstratégiát azon 

cél elérése érdekében, hogy valóban az iparból származzon a GDP 20 %-a;” 

2. rész „– az Európa 2020 stratégiában lefektetettek szerint –” 
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ECR, PPE: 

5. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az energiahatékonyságba, a körforgásos gazdaságba” és 

„ezzel összefüggésben hangsúlyozza a magán- a közpénzekből történő beruházások 

és a belső fogyasztás csökkenésének negatív hatását; mivel a magán- a 

közpénzekből történő beruházásokat ösztönözni kellene annak érdekében, hogy 

serkentsék a növekedést;” 

2. rész „az energiahatékonyságba, a körforgásos gazdaságba”  

3. rész „ezzel összefüggésben hangsúlyozza a magán- a közpénzekből történő beruházások 

és a belső fogyasztás csökkenésének negatív hatását; mivel a magán- a 

közpénzekből történő beruházásokat ösztönözni kellene annak érdekében, hogy 

serkentsék a növekedést;” 

 
ECR, GUE/NGL: 

10. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „egy, a világra nyitott, versenyképes európai szabályozási 

keret kialakítására a magánberuházások bevonzására és megtartására” 

2. rész „egy, a világra nyitott, versenyképes európai szabályozási keret kialakítására a 

magánberuházások bevonzására és megtartására”, az alábbi szövegrész kivételével: 

„szabályozási” 

3. rész „szabályozási” 

 
GUE/NGL, ALDE, PPE: 

11. bek. 

1. rész „megjegyzi emellett, hogy az állami támogatásra vonatkozó szabályokat jobban 

személyre kell szabni, hogy innovációt és fenntarthatóságot eredményezzen,” 

2. rész „és hogy teljesüljenek a foglalkoztatás magas szintje előmozdításának és a szociális 

politikák elősegítésének céljai,” az alábbi szövegrész kivételével: „előmozdításának” 

3. rész „előmozdításának” 

4. rész „az Európai Unió működéséről szóló szerződés 9. cikkének megfelelően” 

 
ECR, GUE/NGL, PPE: 

15. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a tagállamokkal közösen dolgozzon ki következetes és 

átfogó iparpolitikára irányuló uniós stratégiát, melynek célja Európa újraiparosítása, 

és amely többek között a digitalizáláson (különösen” és „ennek érdekében felszólít a 

tagállamok közötti együttműködés és konvergencia növelésére adóügyi, szociális és 

költségvetési téren a közös ipari projektek érvényesülésének elősegítése érdekében;” 

2. rész „a tagállamokkal közösen dolgozzon ki következetes és átfogó iparpolitikára 

irányuló uniós stratégiát, melynek célja Európa újraiparosítása, és amely többek 

között a digitalizáláson (különösen”  

3. rész „ennek érdekében felszólít a tagállamok közötti együttműködés és konvergencia 

növelésére adóügyi, szociális és költségvetési téren a közös ipari projektek 

érvényesülésének elősegítése érdekében;” 
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GUE/NGL, PPE: 

24. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy feltétlenül szükség van a műszaki szakismeretek fejlesztésére, 

különösen a feldolgozóipar tekintetében és a szakképzett műszaki dolgozók 

fontosságának elismerésére; úgy véli, hogy a zöld gazdaság nettó munkahely-

teremtési potenciáljának maximalizálása érdekében kritikus jelentőséggel bír, hogy 

meglévő munkaerő-állományunk számára megfelelő lehetőségeket biztosítsunk arra, 

hogy elsajátítsák a körforgásos gazdasághoz szükséges új készségeket; emlékeztet, 

hogy a képzett munkaerő fontos a termelés életképessége szempontjából;” az alábbi 

szövegrész kivételével: „zöld” 

2. rész „zöld” 

3. rész „hangsúlyozza az oktatási rendszerek, az egyetemek és a munkaerőpiac közötti 

hatékonyabb szinergia ösztönzésének fontosságát, ideértve a munkahellyel való 

ismerkedést és a vállalkozásokkal az innovatív „klaszterek” létrehozása terén való 

együttműködést is;” 

 
ECR, Verts/ALE: 

27. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy a szerkezetátalakítási műveletekről – valamint azon belül a célok és 

az alternatív lehetőségek vonatkozásában a tervezett intézkedések kiválasztásáról – , 

ha szükséges, magyarázatot és indokolást kell adni az érintett szereplők számára;” az 

alábbi szövegrész kivételével: „ha szükséges” 

2. rész „ha szükséges” 

3. rész „helyi párbeszédre szólít fel valamennyi érintett fél részvételével a lehetséges jobb 

körülményekről szerkezetváltás esetén;” 
 

Egyéb 

A 6. módosítást visszavonták. 

 


