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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. Gui Minhai, a Kínában bebörtönzött könyvkiadó ügye 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-1256/2016, B8-1257/2016, B8-1258/2016, B8-1259/2016, 

B8-1263/2016, B8-1269/2016, B8-1272/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány: RC-B8-1256/2016  

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

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-1256/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1257/2016  ECR  ↓  

B8-1258/2016  EFDD  ↓  

B8-1259/2016  PPE  ↓  

B8-1263/2016  S&D  ↓  

B8-1269/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1272/2016  ALDE  ↓  

 

Egyéb 

Javi López (S&D képviselőcsoport) szintén aláírta az RC-B8-1256/2016 sz. közös állásfoglalási 

indítványt. 
 

 

2. A Guarani-Kaiowá törzs helyzete Mato Grosso Do Sul brazil államban 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-1260/2016, B8-1262/2016, B8-1265/2016, B8-1268/2016, 

B8-1271/2016, B8-1274/2016, B8-1275/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány: RC-B8-1260/2016 

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

1. bek. 2 GUE/NGL NSz - 110, 402, 40 

2. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2/ESz + 389, 166, 22 

3. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

4. bek. 3 GUE/NGL NSz - 137, 435, 22 

8. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

10. bek. 4 GUE/NGL rész.   

1/NSz + 295, 286, 20 

2/NSz + 293, 292, 13 

10. bek. után 5 GUE/NGL NSz - 123, 459, 22 

B. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

D. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

E. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

F. preb. után 1 GUE/NGL NSz - 154, 436, 20 

H. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-1260/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1262/2016  ECR  ↓  

B8-1265/2016  EFDD  ↓  

B8-1268/2016  PPE  ↓  

B8-1271/2016  S&D  ↓  

B8-1274/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1275/2016  ALDE  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 1., 2., 3., 4., 5. mód. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 3., 8. bek.; B., D., E., H. preb. 
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

2. bek. 

1. rész „határozottan elítéli a brazíliai bennszülött közösségekkel szemben elkövetett 

erőszakot;” 

2. rész „sajnálatát fejezi ki a Mato Grosso do Sul államban élő Guarani-Kaiowá lakosság 

szegénysége és emberi jogi helyzete miatt;” 

 
GUE/NGL: 

4. mód. 

1. rész „aggodalmának ad hangot a javasolt 215/2000 számú (PEC 215) 

alkotmánymódosítással kapcsolatosan, amelyet a brazil őslakos népek hevesen 

elleneznek, mivel az elfogadása esetén fenyegetést jelent majd az őslakos népek 

földhöz való jogaira azáltal, hogy lehetővé teszi a mezőgazdasági, faipari, bányászati 

és energiaágazathoz kötődő, az indiánok ellen szövetkező érdekcsoportok számára, 

hogy megakadályozzák az új őslakos területek elismerését;” 

2. rész „szilárd meggyőződése, hogy a társaságoknak elszámoltathatóknak kell lenniük 

azokért a környezeti károkért és emberi jogi visszaélésekért, amelyekért felelősek, 

továbbá hogy az Uniónak és a tagállamoknak ezt alapvető elvként kellene 

érvényesíteniük azáltal, hogy valamennyi kereskedelmi politikában jogilag kötelező 

erejű rendelkezéssé teszik;” 
 

Egyéb 

Javi López (S&D képviselőcsoport) szintén aláírta az RC-B8-1260/2016 sz. közös állásfoglalási 

indítványt. 
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3. Ildar Dadin oroszországi lelkiismereti fogoly ügye 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-1261/2016, B8-1264/2016, B8-1266/2016, B8-1267/2016, 

B8-1270/2016, B8-1273/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-1261/2016 

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

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-1261/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1264/2016  ECR  ↓  

B8-1266/2016  EFDD  ↓  

B8-1267/2016  PPE  ↓  

B8-1270/2016  S&D  ↓  

B8-1273/2016  ALDE  ↓  

 

Egyéb 

Javi López (S&D képviselőcsoport) szintén aláírta az RC-B8-1261/2016 sz. közös állásfoglalási 

indítványt. 
 

 

4. A Jordániának nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás ***I 

Jelentés: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

a szöveg egésze – 1. 

sz. tömb 

4 bizottság  +  

2. sz. tömb 1-3 bizottság  ↓  

szavazás: a Bizottság javaslata  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 540, 29, 52 
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5. A foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenysége és felügyelete 

***I 

Jelentés: Brian Hayes (A8-0011/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

a szöveg egésze – 1. 

sz. tömb 

2 bizottság  +  

2. sz. tömb 1 bizottság  ↓  

szavazás: a Bizottság javaslata  +  

szavazás: jogalkotási állásfoglalás NSz + 512, 70, 40 

 

 

 

6. A szíriai helyzet 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-1123/2016, B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1251/2016, 

B8-1252/2016, B8-1253/2016, B8-1254/2016, B8-1255/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Képviselőcsoport által benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány 

B8-1123/2016  ENF NSz - 60, 538, 21 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-1249/2016  

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

1. bek. után 1 ENF NSz - 123, 471, 26 

2. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3. bek. után 2 ENF NSz - 58, 468, 94 

8. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 614, 12, 0 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

14. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 465, 145, 8 

B. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

D. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 506, 77, 42 

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-1249/2016  ECR  ↓  

B8-1250/2016  PPE  ↓  

B8-1251/2016  EFDD  ↓  

B8-1252/2016  ALDE  ↓  

B8-1253/2016  S&D  ↓  

B8-1254/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1255/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: zárószavazás (B8-1123/2016) 1., 2. mód. zárószavazás (RC-B8-1249/2016) 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 

2. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „Aszad-erők által Oroszország és Irán támogatásával 

elkövetett” és „valamint az emberi jogok és a nemzetközi humanitárius jog széles 

körű megsértését” 

2. rész a fenti szövegrész 
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8. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „támogatja, hogy az ötök (az Egyesült Államok, 

Franciaország, Németország, Olaszország és az Egyesült Királyság) és az 

alelnök/főképviselő az összes Szíriában harcoló fegyveres csoportot felszólították a 

Dzsabhat Fatah al-Shammal való mindennemű együttműködés megszüntetésére;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
B. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az Aszad-rezsim és Oroszország által kihirdetett egyoldalú 

humanitárius fegyverszünetek ellenére” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
D. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „de a legsúlyosabban az Oroszország és Irán által 

támogatott Aszad-rezsim, amely” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
GUE/NGL: 

14. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „beleértve egy Aleppó feletti repüléstilalmi övezet 

létrehozását is” 

2. rész a fenti szövegrész 
 

Egyéb 

Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski és Ryszard 

Czarnecki (ECR képviselőcsoport), valamint Javi López (S&D képviselőcsport) sszintén aláírták a 

RC-B8-1249/2016 sz. állásfoglalási indítványt. 
 

 

7. EU–Törökország-kapcsolatok 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1279/2016, 

B8-1280/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016, B8-1283/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-1276/2016  

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

1. bek. 4 ENF NSz - 91, 505, 25 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 496, 76, 43 

5. bek. után 1 PPE ESz + 290, 257, 68 

6. bek. 5 ENF NSz - 89, 465, 65 

8. bek. 6 ENF  -  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

E. preb. után 2 ENF  -  

G. preb. után 3 ENF NSz - 67, 533, 22 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 479, 37, 107 

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-1276/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1277/2016  ALDE  ↓  

B8-1278/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1279/2016  ENF  ↓  

B8-1280/2016  EFDD  ↓  

B8-1281/2016  ECR  ↓  

B8-1282/2016  PPE  ↓  

B8-1283/2016  S&D  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: zárószavazás (RC-B8-1276/2016) 

ENF: 3., 4., 5. mód. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 

1. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „hangsúlyozza töretlen elkötelezettségét amellett, hogy 

Törökország továbbra is erős szálakkal kötődjék az EU-hoz;” 

2. rész a fenti szövegrész 
 

Egyéb 

Javi López (S&D képviselőcsoport) szintén aláírta az RC-B8-1276/2016 sz. közös állásfoglalási 

indítványt. 

Nathalie Griesbeck és Marielle de Sarnez (PPE) visszavonta aláírását az RC-B8-1276/2016 sz. közös 

állásfoglalási indítványról. 

Sylvie Guillaume (PPE) visszavonta aláírását az B8-1283/2016 sz. közös állásfoglalási indítványról. 
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8. Az EU csatlakozása a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és 

felszámolásáról szóló isztambuli egyezményhez 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-1229/2016, B8-1235/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-1229/2016  

(ECR) 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz - 115, 489, 8 

Állásfoglalási indítvány B8-1235/2016 

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

10. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 497, 84, 38 

11. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 486, 80, 43 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 516, 54, 52 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: zárószavazás (B8-1229/2016), zárószavazás (B8-1235/2016) 

S&D: 10., 11. bek., zárószavazás (B8-1235/2016) 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 10., 11. bek. 
 

 

9. Az európai ombudsman 2015. évi tevékenysége 

Jelentés: Notis Marias (A8-0331/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

3. bek. 14 GUE/NGL  -  

4 EFDD  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

3. bek. után 8 Verts/ALE NSz + 414, 203, 4 

5. bek. 1 PPE ESz + 476, 130, 5 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2 ↓  

7. bek. 2 PPE  +  

9. bek. 15 GUE/NGL  -  

9. bek. után 12 ECR  -  

10. bek. 16 GUE/NGL  -  

11. bek. 3 PPE ESz - 249, 321, 48 

11. bek. után 13 ECR  -  

12. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

17. bek. 9 Verts/ALE  +  

19. bek. 10 Verts/ALE rész.   

1 +  

2 +  

19. bek. után 5 EFDD  -  

20. bek. 17 GUE/NGL ESz - 218, 291, 110 

21. bek. 11 Verts/ALE  -  

22. bek. 6 S&D, 

Verts/ALE 

ESz + 356, 237, 14 

23. bek. 18 GUE/NGL  -  

bek. eredeti szöveg NSz + 517, 55, 48 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

L. preb. után 7 Verts/ALE rész.   

1/NSz + 610, 3, 3 

2/NSz - 264, 340, 12 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 557, 24, 44 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 23. bek. 

Verts/ALE: 7., 8. mód. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 

7. módosítás 

1. rész „mivel a fokozott átláthatóság kulcsfontosságú a legitimitáshoz és az abba vetett 

bizalom elnyeréséhez, hogy a döntéseket az általános közérdek alapján hozzák 

meg;” 

2. rész „mivel a bizalmas üzleti iratok – még a választott képviselők számára is – 

korlátozott hozzáférhetőségét biztosító „olvasótermek” kialakításának jelenlegi 

trendje szembemegy evvel a logikával;” 

 
PPE: 

10. módosítás 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „indítson stratégiai vizsgálatot a Barroso-féle „forgóajtó-

jelenséggel” kapcsolatos ügy Bizottság általi kezeléséről, beleértve” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
5. bek. 

1. rész „arra buzdítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hatalmazzák fel az európai 

ombudsmant, hogy közleményt adhasson ki az Európai Parlament, a Tanács és a 

Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló 1049/2001/EK 

rendelet különböző uniós intézmények általi be nem tartására vonatkozóan, feltéve, 

hogy a szóban forgó dokumentumok nem tartoznak a rendelet 9. cikke (1) 

bekezdésének hatálya alá;” 

2. rész „támogatja azt az elképzelést, hogy az ombudsmant fel kell hatalmazni arra, hogy a 

meg nem felelés kivizsgálását követően határozzon az adott dokumentumok 

nyilvánosságra hozataláról;” 

 
12. bek. 

1. rész „jóváhagyja az ombudsmannak a bizottsági szakértői csoportok összetételével és 

tevékenységének átláthatóságával kapcsolatos vizsgálatát; rámutat a Bizottság arra 

irányuló erőfeszítéseire, hogy ezeket a csoportokat hozzáférhetővé tegyék a 

nyilvánosság számára is,” 

2. rész „valamint hangsúlyozza, hogy további lépéseket kell tenni a teljes átláthatóság 

biztosítása érdekében; ismételten felszólítja a Tanácsot, köztük előkészítő szerveit is 

arra, hogy a lehető leghamarabb csatlakozzanak az érdekképviseleti 

nyilvántartáshoz, és javítsák a tevékenységük átláthatóságát;” 

 



P8_PV-PROV(2016)11-24(VOT)_HU.doc 13 PE 594.260 

Verts/ALE: 

3. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „elismerését fejezi ki amiatt, hogy ennek eredményeként a 

Bizottság nyilvánosságra hozott számos TTIP-dokumentumot, ezzel előmozdítva, 

hogy az átláthatóság bekerüljön a Bizottság új kereskedelmi stratégiájának három 

pillére közé;” és „újból nyomatékosítja, hogy fokozott átláthatóságra van szükség a 

nemzetközi megállapodások, például a TTIP és a CETA tekintetében, ahogyan ezt a 

Petíciós Bizottsághoz forduló számos aggódó polgár is szorgalmazta;” 

2. rész „elismerését fejezi ki amiatt, hogy ennek eredményeként a Bizottság nyilvánosságra 

hozott számos TTIP-dokumentumot, ezzel előmozdítva, hogy az átláthatóság 

bekerüljön a Bizottság új kereskedelmi stratégiájának három pillére közé;” 

3. rész „újból nyomatékosítja, hogy fokozott átláthatóságra van szükség a nemzetközi 

megállapodások, például a TTIP és a CETA tekintetében, ahogyan ezt a Petíciós 

Bizottsághoz forduló számos aggódó polgár is szorgalmazta;” 
 

 

10. A végleges héarendszer felé vezető út és a héacsalás elleni küzdelem 

Jelentés: Werner Langen (A8-0307/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

4. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

7. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 373, 233, 9 

8. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

20. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

30. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 287, 270, 58 

31. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3/ESz + 323, 230, 57 

34. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

37. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

38. bek. 2 több mint 76 

képviselő 

 +  

43. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

55. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

56. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

59. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

M. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

P. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

T. preb. után 1 több mint 76 

képviselő 

 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 459, 87, 74 
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Külön szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 20., 30., 34. bek. 

S&D: 30., 34., 37., 56., 59. bek., P. preb. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 

2. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „kevesebb mentességet igénylő” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
4. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „2016. április 7-i közleményét és azt a” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
8. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „kevesebb kivétel” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
43. bek. 

1. rész „elismerve, hogy az Unió-szerte alkalmazott különböző héarendszerekre az egységes 

piac nem vámjellegű akadályaiként is lehetne tekintetni” 

2. rész „hangsúlyozza, hogy a héával kapcsolatos szűkített egyablakos ügyintézés (VAT 

MOSS) jó módszer ezen akadály felszámolásának elősegítésére és különösen a kkv-

k határokon átnyúló tevékenységeinek támogatására; elismeri, hogy továbbra is 

vannak kisebb problémák a VAT MOSS-t illetően; felhívja a Bizottságot, hogy Unió-

szerte még jobban könnyítse meg a vállalatok számára a héafizetési kötelezettségek 

teljesítését;” 

 
S&D: 

7. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
55. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy az adóügyi jogszabályok a tagállamok kizárólagos hatáskörébe 

tartoznak;” 

2. rész „hangsúlyozza, hogy az EUMSZ 329. cikkének (1) bekezdésével összhangban egy 

legalább kilenc tagállamból álló csoport megerősített együttműködést hozhat létre; 

felhívja a Bizottságot, hogy támogassa a csalás elleni küzdelmet és a héával 

kapcsolatos adminisztratív terhek csökkentését célzó megerősített együttműködésre 

irányuló javaslatokat;” 

 
M. preb. 

1. rész „mivel a héa az adóalanyok önellenőrzését lehetővé tevő szakaszos fizetési 

rendszeren alapuló fogyasztási adó, amelyet csak a végfogyasztónak kell viselnie 

annak érdekében, hogy a vállalkozások számára biztosítva legyen a rendszer 

semlegessége;” 

2. rész „mivel a tagállamok feladata megszervezni a héa gyakorlati kivetésének módját 

annak biztosítása érdekében, hogy azt a végfogyasztónak kelljen viselnie;” 
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GUE/NGL, S&D: 

31. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy a bonyolult jelenlegi rendszert lényegesen egyszerűsíteni lehet,” 

2. rész „ha csökken azon áruk és szolgáltatások száma, amelyekre kedvezményes 

adókulcsot lehet alkalmazni, és közösen, a tagállamok által uniós szinten kerül 

megállapításra azon egyes áruk és szolgáltatások köre, amelyekre kedvezményes 

adókulcsot lehet alkalmazni;” 

3. rész „ugyanakkor lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy meghatározzák az 

adókulcsokat, amíg megfelelnek a héairányelv értelmében alkalmazandó minimális 

adókulcsoknak, feltéve, hogy ez nem jár a tisztességtelen verseny veszélyével;” 
 

 

11. A vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme elleni uniós cselekvési 

terv 

Jelentés: Catherine Bearder (A8-0303/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

55. bek. bek. eredeti szöveg AN + 570, 34, 8 

56. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 471, 83, 52 

58. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 597, 1, 15 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 567, 5, 39 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 55., 56., 58. bek. 

S&D: 56., 58. bek. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 56 
 

 

12. A fuvarozással foglalkozó kisvállalkozások új lehetőségei 

Jelentés: Dominique Riquet (A8-0304/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2. bek. bek. eredeti szöveg vs +  

6. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 518, 73, 15 

7. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2/NSz + 380, 216, 15 

15. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

18. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

22. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

25. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

37. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 454, 110, 43 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 497, 76, 38 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 6., 37. bek. 

ECR: 37. bek. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 37. bek. 

GUE/NGL: 2., 22. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

7. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „például szociális dömpinget” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
GUE/NGL: 

15. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és az infrastrukturális beruházásokban” és „való 

kiegyensúlyozott részvételre” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
18. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „különösen az adózás, a szociális ügyek és a 

környezetvédelem terén” 

2. rész a fenti szövegrész 

 



P8_PV-PROV(2016)11-24(VOT)_HU.doc 18 PE 594.260 

25. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 
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13. A Belarusz helyzet 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-1232/2016, B8-1233/2016, B8-1234/2016, B8-1237/2016, 
B8-1238/2016, B8-1239/2016, B8-1240/2016 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-1232/2016 

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

8. bek. után 3 ECR NSz + 275, 158, 165 

9. bek. után 5 GUE/NGL ESz + 440, 126, 13 

13. bek. 6 Verts/ALE  +  

14. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

B. preb. 1 ALDE  +  

C. preb. 2 ALDE  +  

N. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

U. preb. után 4 ECR NSz + 304, 268, 26 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 468, 21, 93 

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-1232/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1233/2016  S&D  ↓  

B8-1234/2016  PPE  ↓  

B8-1237/2016  ALDE  ↓  

B8-1238/2016  EFDD  ↓  

B8-1239/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1240/2016  ECR  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: zárószavazás 

ECR: 3., 4. mód. 
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Külön szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: N. preb. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 

14. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az alapító okirattal összhangban” és „amint annak politikai 

feltételei teljesülnek” 

2. rész a fenti szövegrész 

 


