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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. A környezeti felelősségről szóló irányelv végrehajtása 

Jelentés: Laura Ferrara (A8-0297/2017) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 502, 74, 35 

 

 

2. Az egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás keretrendszere ***I 

Jelentés: Paul Tang (A8-0387/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

A Bizottság javaslatának elutasítására irányuló javaslat 

A Bizottság 

javaslatának 

elutasítására irányuló 

javaslat 

2 GUE/NGL  -  

Ideiglenes megállapodás 

Ideiglenes 

megállapodás 

3 bizottság NSz + 459, 135, 23 

 

 

 

3. A hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális 

követelmények ***I 

Jelentés: Othmar Karas (A8-0388/2016) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Ideiglenes megállapodás 

Ideiglenes 

megállapodás 

2 bizottság NSz + 458, 135, 26 

 

 

 

4. Határozat intézményközi tárgyalások megkezdéséről: elektronikus hírközlési 

adatvédelmi rendelet  
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Jelentés: Marju Lauristin (A8-0324/2017) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Szavazás: határozat 

intézményközi 

tárgyalások 

megkezdéséről 

NSz + 318, 280, 20 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelem 

EFDD, PPE: Zárószavazás 
 

Egyéb kérdések 

A szavazást a PPE és az ECR képviselőcsoport, valamint Morten Løkkegaard képviselő kérte (az 

eljárási szabályzat 69c. cikkének 2. bekezdése). 
 

5. A szexuális zaklatás és bántalmazás elleni küzdelem az Unióban 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017, 
B8-0580/2017, B8-0581/2017, B8-0582/2017 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B8-0576/2017 

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

1. bek. 2 ENF NSz - 74, 519, 20 

10. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

11. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

12. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

13. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

15. bek. után 3 PPE NSz + 510, 73, 32 

16. bek., 4. fr. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 386, 214, 13 

16. bek., 6. fr. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 338, 252, 24 

16. bek., 7. fr. bek. 5 PPE NSz + 532, 5, 77 

18. bek. után 6 ALDE  +  

21. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

D. preb. 1 ENF  -  

4 PPE NSz + 518, 45, 53 

I. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

O. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 575, 12, 28 

2/NSz + 324, 239, 51 

3 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 580, 10, 27 

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-0576/2017  ECR  ↓  

B8-0577/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0578/2017  S&D NSz ↓  

B8-0579/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0580/2017  ALDE  ↓  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

B8-0581/2017  ENF  ↓  

B8-0582/2017  PPE NSz ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: Zárószavazás: RC-B8-0576/2017 és B8-0578/2017 

ENF: 2. mód. 

PPE: Zárószavazás: B8-0582/2017, 3., 4., 5. mód., 16. bek., 4. fr. bek. 

GUE/NGL: Zárószavazás: RC-B8-0576/2017, § 16. bek., 6. fr. bek., 2. rész és zárószavazás 

Verts/ALE: O. preb., 1. és 2. rész 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR, PPE: 12. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

I. preb. 

1. rész „mivel a nemi sztereotípiák kitartó jelenléte, a szexizmus, a szexuális zaklatás és 

bántalmazás egész Európában és a világon elterjedt, strukturális probléma, amely az 

áldozatokat és az elkövetőket tekintve minden korosztályt és mindenféle 

iskolázottságú, jövedelmű és társadalmi helyzetű személyt érint, és mivel az 

áldozatra nézve mindez fizikai, szexuális, érzelmi és pszichológiai 

következményekkel jár;” 

2. rész „mivel a hatalom férfiak és nők közötti egyenlőtlen megosztása, a nemi sztereotípiák 

és a szexizmus – ideértve az online és offline szexista gyűlöletbeszédet – a nőkkel 

szembeni erőszak minden formájának kiváltó oka, ami a férfiak nők feletti 

dominanciájához, a nők elleni hátrányos megkülönböztetéshez, valamint a nők teljes 

érvényesülésének megakadályozásához vezetett;” 

 

ENF: 

13. bek. 

1. rész „kéri, hogy a szakszervezetekben és az állami, illetve magánszféra szervezeteinek 

vezető pozícióiban jobban vonják be a nőket a döntéshozatali folyamatokba;” 

2. rész „felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a szexuális zaklatás és a nemi 

alapú hátrányos megkülönböztetés áldozatainak jogait illetően a nem kormányzati 

szervezetekkel, a szociális partnerekkel és az esélyegyenlőségi szervekkel együtt 

fokozzák a jelentősebb tudatosságnövelő intézkedéseket; hangsúlyozza, hogy 

sürgősen szükség van arra, hogy a tagállamok, a munkáltatói szervezetek és a 

szakszervezetek felhívják a figyelmet a szexuális zaklatásra, és hogy támogassák és 

arra bátorítsák a nőket, hogy eseteiket haladéktalanul bejelentsék;” 

 

PPE: 

21. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 

ECR, PPE: 

O. preb.: 

1. rész „mivel a nők az Európai Unióban nem részesülnek azonos védelemben a nemi alapú 

erőszak, a szexuális zaklatás és a szexuális bántalmazás ellen;” 
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2. rész „a tagállamok szakpolitikái és jogszabályai közötti különbségekből adódóan mivel 

az igazságszolgáltatási rendszerek nem nyújtanak elegendő támogatást a nők 

számára;” 

3. rész „mivel a nemi alapú erőszak elkövetői gyakran az áldozat által már ismert 

személyek, és mivel az áldozat sok esetben függőségi viszonyban van, ami növeli az 

erőszak jelentésével kapcsolatos félelmet;” 

 

ECR, ENF 

10. bek. 

1. rész „felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy gyorsítsák fel az Isztambuli 

Egyezmény ratifikálási folyamatát;” 

2. rész „felhívja a tagállamokat, hogy maradéktalanul hajtsák végre az egyezményt, többek 

között egy kategóriák szerinti adatgyűjtési rendszer létrehozása révén, amely az 

elkövetők kora és neme, illetve az elkövető és az áldozat közötti kapcsolat szerinti 

bontásban tartalmazza az adatokat, és magában foglalja a szexuális zaklatást is;” 

kivéve: „hogy maradéktalanul hajtsák végre” 

3. rész „hogy maradéktalanul hajtsák végre” 

 
11. bek. 

1. rész „felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő a nőkkel és lányokkal szembeni erőszak 

és a nemi alapú erőszak valamennyi formájával szembeni küzdelmet célzó 

irányelvjavaslatot;” 

2. rész „ismételten kéri a Bizottságot, hogy terjesszen elő a nemi alapú erőszak összes 

formája, így többek között a nők és lányok elleni szexuális zaklatás és szexuális 

erőszak elleni küzdelmet célzó, átfogó uniós stratégiát;” 

 

ECR, ENF, PPE 

16. bek., 6. fr. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 
 

Egyéb kérdések 

António Marinho e Pinto (ALDE képviselőcsoport), Barbara Matera, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-

Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut, Elisabeth Morin-Chartier (PPE képviselőcsoport), Michela 

Giuffrida et Maria Grapini (S&D képviselőcsoport) szintén aláírták a RC-B8-0576/2017 sz. 

állásfoglalási indítványt. 

Marijana Petir és Járóka Lívia (PPE képviselőcsoport) szintén aláírták a B8-0582/2017 sz. 

állásfoglalási indítványt. 
 

 

6. Az euróövezet gazdaságpolitikája 

Jelentés: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Alternatív 

állásfoglalási 

indítvány 

1 ENF NSz - 68, 527, 15 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Alternatív 

állásfoglalási 

indítvány 

2 EFDD NSz - 75, 506, 32 

42. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

47. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 313, 278, 20 

59. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 285, 301, 25 

61. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

3 -  

62. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 309, 297, 6 

65. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 283, 272, 55 

Szavazás: az ECON bizottság állásfoglalása NSz + 382, 176, 51 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 1. mód. 

EFDD: 2. mód. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

több mint 76 

képviselő 

42. bek. 

 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

több mint 76 képviselő 

47. bek. 
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1. rész A teljes szöveg, kivéve: „kiemeli, hogy a megfelelő, fenntartható nyugdíj egyetemes 

jog;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
59. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „sajnálja azonban, hogy nem történt előrelépés a szülési 

szabadság terén;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
61. bek. 

1. rész „felhívja a tagállamokat, hogy – az Európai Szociális Charta 27. cikkével 

összhangban – alakítsanak ki fenntartható és minőségi foglalkoztatás támogatására 

irányuló proaktív szakpolitikákat és ezzel kapcsolatos megfelelő beruházásokat az 

olyan nők és férfiak vonatkozásában, akik családi és gondozási szabadságukat 

követően lépnek a munkaerőpiacra, térnek oda vissza, vagy szeretnének ott maradni 

és előrelépni;”  kivéve: „és előrelépni” 

2. rész „és előrelépni” 

3. rész „hangsúlyozza, hogy biztosítani kell az eredeti pozícióba, az azzal egyenértékű vagy 

hasonló munkakörbe való visszatérést, a terhesség vagy a családi szabadságra 

irányuló kérelem vagy annak kivétele miatti elbocsátás vagy kedvezőtlenebb 

bánásmód elleni védelmet, továbbá a munkába való visszatérést követően a 

visszaszokást lehetővé tévő védelmi időszakot; megismétli, hogy a munkához való 

visszatérésnél biztosítani kell a munkaidő és/vagy munkamenet módosítását 

(elutasítás esetén a munkaadó indokolási kötelezettségét is) és a képzési 

időszakokat;” 

 
62. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a bizonyítási teher megfordulására” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
65. bek. 

1. rész „az Európa 2020 stratégia szegénységgel kapcsolatos célkitűzéseinek elérése 

érdekében felszólít egy szegénység elleni integrált stratégia kialakítására; kiemeli, 

hogy a tagállamok minimáljövedelem-rendszerei fontos szerepet töltenek be a 

szegénység visszaszorításában, különösen amennyiben azok a kedvezményezetteket 

is bevonó, társadalmi befogadást elősegítő intézkedésekkel párosulnak;” 

2. rész „kéri a tagállamokat, hogy fokozatosan vezessenek be olyan minimáljövedelem-

rendszereket, amelyek nemcsak megfelelőek, hanem elegendő lefedettséget és 

igénybevételi arányt is biztosítanak; úgy véli, hogy a megfelelő minimáljövedelem 

olyan jövedelem, amely elengedhetetlen a méltó élethez és a társadalomban való, 

egész életen át tartó teljes körű részvételhez; rámutat arra, hogy a megfelelő 

minimáljövedelemnek a szegénységi küszöb felett kell lennie, hogy kielégíthesse az 

emberek alapvető szükségleteit, ideértve a nem pénzügyi szempontokat is, úgymint 

az oktatáshoz és az egész életen át tartó tanuláshoz, a tisztes lakhatáshoz, a minőségi 

egészségügyi ellátáshoz, valamint társadalmi tevékenységekhez való hozzáférést, 

illetve az állampolgári szerepvállalást;” 
 

 

7. Az Ausztráliával folytatandó kereskedelmi tárgyalásokra irányuló tárgyalási 

meghatalmazás 

Jelentés: Daniel Caspary (A8-0311/2017) 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

5. bek. után 7 ENF  -  

7. bek. után 1 Verts/ALE rész.   

1/ESz -  

2 - 148, 313, 144 

10. bek. 4 GUE/NGL NSz - 118, 429, 57 

11. bek. 8 ENF NSz - 83, 506, 13 

12. bek. 9 ENF NSz - 99, 485, 16 

14. bek. 10 ENF NSz - 55, 499, 43 

14. bek. után 11 ENF NSz - 65, 489, 47 

16. bek. után 2 Verts/ALE NSz - 191, 266, 138 

17. bek. után 3 Verts/ALE NSz - 170, 291, 141 

19. bek., d) pont után 12 ENF NSz - 78, 477, 42 

19. bek., j) pont 14 ENF NSz - 72, 496, 33 

19. bek., j) pont után 15 ENF NSz - 76, 477, 44 

19. bek., g) pont bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 553, 48, 5 

2/NSz + 434, 154, 6 

19. bek., k) pont 13 ENF  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

19. bek. után 16 ENF NSz - 86, 477, 41 

6. bev. hiv. után 5 ENF  -  

I. preb. 6 ENF  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 452, 126, 25 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 



P8_PV(2017)10-26(VOT)_HU.docx 10 PE 613.207 

GUE/NGL: 4. mód. 

ENF: 2., 3., 4., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 15., 16. mód. 

ECR: 19. bek., g) pont 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

19. bek., g) pont 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a különböző végrehajtási módszer között egy 

szankcióalapú mechanizmus” 

2. rész a fenti szövegrész 

 

ALDE: 

19. bek., k) pont 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „kizárva a tárgyalásokból a legérzékenyebb ágazatokat;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 

ENF: 

1. mód. 

1. rész 2felhívja a Tanácsot, hogy kezdjen megbeszéléseket a Parlamenttel átfogóbb 

együttműködés céljából a jövőbeli kereskedelmi megállapodásokra szóló tárgyalási 

megbízatások megfogalmazása tárgyában” 

2. rész „egy olyan intézményközi megállapodás elősegítése érdekében, amely alapján a 

Parlament és a Tanács teljes mértékben megosztja egymással a kereskedelmi 

megállapodásokról szóló tárgyalásokra vonatkozó, a Bizottságnak adandó 

felhatalmazás feladatát;” 
 

 

8. Az Új-Zélanddal folytatandó kereskedelmi tárgyalásokra irányuló tárgyalási 

megbízatás 

Jelentés: Daniel Caspary (A8-0312/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

9. bek. 7 ENF  -  

9. bek. után 1 Verts/ALE rész.   

1 -  

2 -  

11. bek. 4 GUE/NGL NSz - 111, 426, 60 

12. bek. 8 ENF NSz - 80, 499, 12 

13. bek. 9 ENF NSz - 93, 487, 8 

15. bek. 10 ENF NSz - 60, 510, 24 

15. bek. után 11 ENF NSz - 71, 475, 47 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

19. bek. után 3 Verts/ALE NSz - 171, 283, 139 

20. bek., a) pont 12 ENF NSz - 75, 473, 40 

20. bek., f) pont után 13 ENF  -  

20. bek., g) pont bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 548, 41, 3 

2/NSz + 435, 153, 7 

20. bek., j) pont 14 ENF rész.   

1/NSz - 72, 459, 57 

2/NSz - 74, 470, 47 

20. bek., k) pont bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

21. bek. után 15 ENF NSz - 95, 451, 43 

7. bev. hiv. után 5 ENF  -  

J. preb. 6 ENF  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 440, 122, 27 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 4. mód. 

ENF: 3., 4., 8., 9., 10., 11., 12., 15. mód. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

20. bek., g) pont 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a különböző végrehajtási módszer között egy 

szankcióalapú mechanizmus” 

2. rész a fenti szövegrész 

 

ENF: 

1. mód. 

1. rész „felhívja a Tanácsot, hogy kezdjen megbeszéléseket a Parlamenttel átfogóbb 

együttműködés céljából a jövőbeli kereskedelmi megállapodásokra szóló tárgyalási 

megbízatások megfogalmazása tárgyában,” 
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2. rész „egy olyan intézményközi megállapodás elősegítése érdekében, amely alapján a 

Parlament és a Tanács teljes mértékben megosztja egymással a kereskedelmi 

megállapodásokról szóló tárgyalásokra vonatkozó, a Bizottságnak adandó 

felhatalmazás feladatát;” 

 
14. mód. 

1. rész hozzátéve „az egymással párhuzamosan létező földrajzi jelzésekre vonatkozó 

mechanizmusok – amelyeket akkor használnak, ha harmadik országokban hasonlóan 

elnevezett magánvédjegyek léteznek a piacon – nem biztosítanak a piacon kellő 

védelmet az uniós termékek számára, és a fogyasztókban homályos és megtévesztő 

benyomást keltenek az élelmiszeripari termékek származását illetően;” 

2. rész törölve „egyszerű és rugalmas származási szabályok” 

 

ALDE: 

20. bek., k) pont 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „kizárva a tárgyalásokból a legérzékenyebb ágazatokat;” 

2. rész a fenti szövegrész 
 

Egyéb kérdések 

A 2. módosítást visszavonták. 
 

 

9. Az uniós jog alkalmazásának ellenőrzése (2015) 

Jelentés: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1. bek. után 1 GUE/NGL NSz - 99, 470, 11 

2. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 528, 35, 20 

2/NSz + 313, 253, 13 

25. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 437, 106, 41 

25. bek. után 2 GUE/NGL NSz - 113, 458, 15 

26. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

27. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

28. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

29. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 298, 268, 4 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

30. bek. bek. eredeti szöveg NSz - 228, 273, 65 

31. bek. bek. eredeti szöveg NSz - 95, 278, 193 

33. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 275, 276, 7 

41. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz - 100, 300, 157 

2/NSz + 428, 111, 14 

46. bek. után 3 GUE/NGL NSz - 57, 442, 42 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 385, 109, 21 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 2., 30., 31. bek., 1., 2., 3. mód. 

GUE/NGL: 25., 29., 41. bek. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE, PPE: 26., 28., 29., 30., 31. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

2. bek. 

1. rész „kiemeli, hogy a Bizottság Európában a rossz levegőminőség problémáját úgy 

kezelte, hogy számos kötelezettségszegési eljárást indított a 2008/50/EK irányelv 

megsértése –a nitrogén-dioxidra vonatkozó határértékek folyamatos túllépése – 

miatt;” 

2. rész „sajnálatát fejezi ki ugyanakkor amiatt, hogy a Bizottság 2015-ben nem gyakorolta 

ugyanezen ellenőrzési hatáskörét annak biztosítása érdekében, hogy ne kerüljenek az 

egységes piacra olyan levegőszennyező, dízelmotoros személygépjárművek, 

amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak az említett NO2-határértékeket 

meghaladó légköri kibocsátásokhoz, és nem felelnek meg a személygépjárművek és 

könnyű haszongépjárművek típusjóváhagyására és kibocsátására vonatkozó uniós 

szabályoknak;” 

 
33. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „sajnálja, hogy az Unió elmulasztotta a menekültek 

elhelyezésével kapcsolatos kötelezettségvállalásai teljesítését, a tagállamok pedig a 

meghatározott számú menekült befogadásával kapcsolatos kötelezettségüket;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 

PPE, ALDE: 

27. bek. 
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1. rész A teljes szöveg, kivéve: „még abban az esetben is, ha nemzetközi hitelezők 

csoportjainak („trojkák”) tagjaként lépnek fel;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
41. bek. 

1. rész „rámutat, hogy a tagállamok megszorító politikái, valamint a közigazgatási ágazat és 

az igazságszolgáltatási rendszerek ebből fakadó megnyirbálása csökkentette a 

polgárok jogvédelmét, és egyúttal súlyosbította az uniós jog megfelelő átültetésével 

kapcsolatos problémákat is;” 

2. rész „úgy véli, hogy az uniós vívmányok megfelelő alkalmazásában rejlik a kulcsa 

annak, hogy az egyének és a vállalkozások is érezhessék az uniós politikákból 

származó előnyöket; felszólítja ezért a Bizottságot, hogy az átültetés és a megfelelés 

strukturált és szisztematikus ellenőrzése alapján, az uniós alapszerződésekkel és az 

Európai Unió Alapjogi Chartájával maradéktalan összhangban erősítse meg az uniós 

jog érvényesítését; rámutat, hogy az uniós jog szabad és demokratikus folyamat 

eredményeképpen jött létre; üdvözli a Bizottság részéről azt a gyakorlatot, hogy az 

uniós jog tagállami végrehajtásának ellenőrzése során megfelelően figyelembe veszi 

a minőségi jogalkotás elveit;” 

 


