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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 felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó időtartam ***I 

Jelentés: Gesine Meissner (A8-0332/2017) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 615, 36, 18 

 

 

2. A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Karel Pinxten  

Jelentés: Indrek Tarand (A8-0336/2017) (titkos szavazás (az eljárási szabályzat 180a. cikkének (1) 

bekezdése)) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: Karel 

Prixten jelölése 

 - 284, 310, 81 

 

 

 

3. A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Pietro Russo  

Jelentés: Indrek Tarand (A8-0337/2017) (titkos szavazás (az eljárási szabályzat 180a. cikkének (1) 
bekezdése)) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: Pietro Russo 

jelölése 

 + 506, 81, 66 

 

 

 

4. A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Hannu Takkula  

Jelentés: Indrek Tarand (A8-0338/2017) (titkos szavazás (az eljárási szabályzat 180a. cikkének (1) 

bekezdése)) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: Hannu 

Takkula jelölése 

 + 472, 161, 43 
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5. A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Baudilio Tomé Muguruza   

Jelentés: Indrek Tarand (A8-0342/2017) (titkos szavazás (az eljárási szabályzat 180a. cikkének (1) 
bekezdése)) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: Baudilo 

Tomé Muguruza 

jelölése 

 + 497, 102, 81 

 

 

 

6. A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Bettina Jakobsen   

Jelentés: Indrek Tarand (A8-0341/2017) (titkos szavazás (az eljárási szabályzat 180a. cikkének (1) 
bekezdése)) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: Bettina 

Jakobsen jelölése 

 + 558, 36, 52 

 

 

 

7. A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – João Alexandre Tavares Gonçalves de 

Figueiredo  

Jelentés: Indrek Tarand (A8-0343/2017) (titkos szavazás (az eljárási szabályzat 180a. cikkének (1) 
bekezdése)) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: João 

Alexandre Tavares 

Gonçalves de 

Figueiredo jelölése 

 + 572, 57, 52 

 

 

 

8. A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Iliana Ivanova  

Jelentés: Indrek Tarand (A8-0344/2017) (titkos szavazás (az eljárási szabályzat 180a. cikkének (1) 

bekezdése)) 



P8_PV(2017)11-15(VOT)_HU.docx 4 PE 613.722 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Szavazat Ilana Ivanova 

jelölése 

 + 568, 61, 37 

 

 

 

9. Az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt és 

támogatott behozatallal szembeni védelem ***I 

Jelentés: Salvatore Cicu (A8-0236/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Ideiglenes megállapodás 

Ideiglenes 

megállapodás 

22 bizottság NSz + 554, 48, 80 

a Bizottság 

nyilatkozata 

23 bizottság  +  

 

 

 

10. Jogállamiság Máltán 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0596/2017, B8-0597/2017 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-0596/2017  

(S&D) 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  -  

Állásfoglalási indítvány B8-0597/2017 

(PPE, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

2. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

4. bek. után 2 GUE/NGL NSz - 296, 354, 29 

5. bek. bek. eredeti szöveg rész.   
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1 +  

2 +  

6. bek. 1 S&D  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

10. bek. után 8 Verts/ALE NSz + 506, 147, 29 

11. bek. után 9 Verts/ALE NSz - 199, 449, 26 

12. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

13. bek. után 3 GUE/NGL  -  

4 GUE/NGL  -  

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

Szóbeli módosítás a B. 

preambulumbekezdésh

ez 

 eredeti szöveg  -  

P. preb. után 5 Verts/ALE NSz + 498, 133, 53 

U. preb. után 6 Verts/ALE NSz - 291, 373, 18 

7 Verts/ALE NSz - 190, 446, 47 

X. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

Z. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 638, 22, 19 

2/NSz + 381, 266, 28 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 466, 49, 167 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: Z. preb., 5., 6., 7., 8., 9. mód., zárószavazás (B8-0597/2017) 

GUE/NGL: 2. mód. 

PPE: zárószavazás (B8-0597/2017) 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 12. bek., 10. bev. hiv., X preb. 
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 

5. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az utóbbi évek” 

2. rész a fenti szövegrész 

 

Verts/ALE: 

Z. preb. 

1. rész „mivel az Europol pénzügyi információs csoportjának „A gyanútól a cselekvésig – a 

pénzügyi információs adatok operatív hatásainak javítása” című jelentése kiemeli, 

hogy bizonyos felek – köztük bűnszervezetek – bűncselekményből származó 

jövedelmek tisztára mosása érdekében visszaéltek a máltai internetalapú iparágak 

bizonyos aspektusaival;” 

2. rész „mivel ebből nem szabad az iparág egészére nézve következtetéseket levonni;” 

 

ECR: 

6. bek. 

1. rész „felszólítja a Bizottságot, hogy folytasson párbeszédet a máltai kormánnyal a 

jogállamiság máltai működéséről és biztosítsa az európai értékek tiszteletben 

tartását; felhívja a Bizottságot, hogy értékeléséről teljes körűen tájékoztassa a 

Parlamentet; megismétli, hogy rendszeres, valamennyi tagállam, valamint a Tanács, 

a Bizottság és a Parlament részvételével zajló ellenőrzési folyamatra és párbeszédre 

van szükség az EU alapvető értékeinek – a demokrácia, az alapjogok és a 

jogállamiság – megóvása érdekében;” 

2. rész „a Parlament 2016. október 25-i, a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető 

jogokkal foglalkozó uniós mechanizmus létrehozásáról szóló állásfoglalásának 

megfelelően” 

 

GUE/NGL: 

2. bek. 

1. rész „független nemzetközi vizsgálatot kér Daphne Caruana Galizia meggyilkolásával 

kapcsolatban;” 

2. rész „tudomásul veszi, hogy a máltai hatóságok nemzetközi bűnüldözési szerveket, 

köztük az USA Szövetségi Nyomozóirodáját és holland igazságügyi szakértőket is 

felkértek a nyomozásban való részvételre; kéri az Europol teljes körű bevonását a 

nyomozás teljes időtartamára;” 
 

Egyéb 

Molly Scott Cato és Ernest Urtasun (Verts/ALE képviselőcsoport) szintén aláírták a B8-

0597/2017. sz. állásfoglalási indítványt. 

 
 

 

11. A WTO 11. miniszteri konferenciáját megelőző többoldalú tárgyalások 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0593/2017 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-0593/2017  

(INTA bizottság) 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2. bek. 1 GUE/NGL NSz - 110, 553, 14 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

7. bek. 2T GUE/NGL NSz - 107, 545, 26 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

11. bek. 3 GUE/NGL NSz - 127, 532, 24 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 510, 53, 112 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: zárószavazás 

GUE/NGL: 1., 2., 3. mód. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 

2. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy építeni kell a 9. és a 10. miniszteri konferencia közösen 

elfogadott eredményeire ahhoz, hogy 2017 decemberében a buenos airesi 11. 

miniszteri konferencián garantáltan lényeges előrelépésekre kerüljön sor a sokoldalú 

kereskedelmi szerkezet fenntartása és megerősítése céljából;” 

2. rész „hangsúlyozza, hogy a feleknek ugyanakkor új szakpolitikai célkitűzéseket kell 

követniük például a digitális kereskedés és a beruházások megkönnyítése 

tekintetében;” 

 
7. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a szolgáltatások belső szabályozása, az e-kereskedelem” 

2. rész a fenti szövegrész 
 

 

12. Keleti partnerség: a 2017. novemberi csúcstalálkozó 

Jelentés: Laima Liucija Andrikienė és Knut Fleckenstein (A8-0308/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1 h. bek. bek. eredeti szöveg rész.   
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1 +  

2 +  

1 p. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 529, 111, 32 

1 q. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

1 s. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3/NSz + 519, 141, 20 

1 y. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

1 ac. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 519, 143, 9 

1 ad. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

1 ae. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

1 af. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

K. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2/NSz + 529, 111, 35 

L. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

Szavazat ajánlás (a szöveg egésze) NSz + 519, 114, 47 

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 1 p. bek., 1 q. bek., 1 ad. bek., K preb. 
 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 1 p. bek. (2. rész), 1 ac. bek. (2. rész), 1 s. bek. (3. rész), K preb. (2. rész) 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 

1h. bek. 

1. rész „vállaljanak kötelezettséget az Unió és partnerországai közötti fokozott mobilitást 

célzó együttműködés iránt;” 

2. rész „támogassák Moldovát, Grúziát és Ukrajnát a vízumliberalizációs megállapodás 

végrehajtásában, és – különösen a biztonsági fenyegetésekkel, a bűnözéssel és az 

engedélyezett tartózkodási időtartam túllépésével szembeni fellépést célzó, szoros 

rendőrségi és vámügyi együttműködés útján – gondoskodjanak arról, hogy a jövőben 

ne kerüljön sor a felfüggesztési mechanizmusok végrehajtására; kezdjenek 

vízumügyi párbeszédet Örményországgal, ösztönözzék az Azerbajdzsán által a 

vízumkönnyítési és visszafogadási megállapodások végrehajtása során elért 

eredményeket egy jövőbeli vízumügyi párbeszéd megkezdése céljából, és az 

állampolgárok érdekében zárják le a vízumkönnyítési és visszafogadási 

megállapodásról Belarusszal folytatott tárgyalásokat, amennyiben ezek az országok 

jelentős eredményeket mutatnak fel az alapvető értékek területén, és eleget tesznek a 

vízumliberalizációs cselekvési tervekben pontosan meghatározott feltételeknek;” 

 
1 y. bek. 

1. rész „hangsúlyozzák, hogy a keleti partnerség célja a szoros politikai társulás” és 

„szükséges feltételeinek megteremtése;” 

2. rész „és gazdasági integráció – többek között az uniós programokban való részvétel –”, 

„ismételten emeljék ki, hogy a Moldovával, Grúziával és Ukrajnával kötött társulási 

megállapodások nem a végső célt jelentik az EU-hoz fűződő kapcsolataikban; 

ismerjék el újra ezen országok európai törekvéseit; mutassanak rá, hogy az Európai 

Unióról szóló szerződés 49. cikke értelmében és a 2017. március 25-i Római 

Nyilatkozatnak megfelelően bármely európai állam kérheti felvételét az Európai 

Unióba, amennyiben teljesíti a koppenhágai kritériumokat és a demokrácia elveit, 

tiszteletben tartja az alapvető szabadságokat és az emberi jogokat – ezen belül a 

kisebbségi csoportokét is –, és biztosítja a jogállamiságot; e tekintetben sürgessék a 

tagállamokat, hogy a 2017. évi csúcstalálkozóra állapodjanak meg egy jelentős 

hosszú távú célkitűzéseket megfogalmazó, nagyratörő nyilatkozatról;” 

 
1 ae. bek. 
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1. rész „üdvözöljék a partnerek számára nyújtandó makrofinanszírozási segítségre irányuló 

bizottsági javaslatokat, ragaszkodva ugyanakkor ahhoz, hogy a javaslatokhoz 

szigorú és tényleges feltételrendszert kapcsoljanak, különösen a jogállamiság 

(többek között a független igazságszolgáltatás és a többpárti parlamenti rendszer) 

fenntartása, a jó kormányzás (többek között a korrupció elleni eredményes 

küzdelem) biztosítása és az emberi jogok és a médiaszabadság védelme tekintetében; 

hathavonta nyújtsanak be a Parlament és a Tanács számára részletes írásbeli jelentést 

az e három területen az ilyen segítségnyújtásban már részesülő partnerek által elért 

eredményekről”, kivéve: „üdvözöljék a partnerek számára nyújtandó 

makrofinanszírozási segítségre irányuló bizottsági javaslatokat” 

2. rész „üdvözöljék a partnerek számára nyújtandó makrofinanszírozási segítségre irányuló 

bizottsági javaslatokat” 

3. rész „szólítsák fel a Bizottságot, hogy dolgozzon ki új makroszintű pénzügyi támogatási 

programokat a múltbéli programokat sikerrel teljesítő partnerországok számára, és 

az ilyen támogatásokra irányuló jövőbeli javaslatokba szisztematikusan illessze be 

az említett feltételrendszerre vonatkozó rendelkezéseket, továbbá – különösen 

Moldova esetében – gondoskodjon a feltételrendszer szigorú alkalmazásáról;” 

 
1 af. bek. 

1. rész „kérjék fel a Bizottságot, az Európai Beruházási Bankot és más többoldalú pénzügyi 

intézményeket, hogy tegyenek erőfeszítéseket az európai beruházási terv, valamint 

egy olyan támogatási mechanizmus sikeres végrehajtása érdekében, amely 

kifejezetten a keleti partnerségnek a társulási megállapodások végrehajtása iránt 

elkötelezett országai számára jött létre; kérjék a több adományozó által 

finanszírozott eszközök bevált gyakorlatain alapuló vagyonkezelői alap létrehozását 

Ukrajna, Grúzia és Moldova számára, hangsúlyozva ugyanakkor, hogy e 

vagyonkezelői alapnak egyrészt az állami és a magánberuházásokra – különösen a 

társadalmi és a gazdasági infrastruktúrára irányuló és a beruházásfelvevő képesség 

erősítését célzó beruházásokra –, másrészt pedig a nemzetközi pénzügyi 

intézmények és a nemzetközi adományozói támogatás helyszíni koordinálására kell 

összpontosítania; vegyék fontolóra egy adományozói konferencia megrendezését 

Ukrajna számára, hogy támogatást nyújtsanak az ország keleti részén kialakult 

konfliktus és a Krím-félsziget bekebelezése által kiváltott humanitárius szükségletek 

kezeléséhez;” 

2. rész „gondoskodjanak arról, hogy a visszaélések megelőzése érdekében szigorúan 

ellenőrizzék mindezen pénzeszközök felhasználását” 

 
L. preb. 

1. rész „mivel a keleti partnerség politikájának alapja, hogy minden egyes partnerországnak 

szuverén joga annak eldöntése, hogy milyen szintű ambíciói és milyen célkitűzései 

vannak az Unióval való kapcsolataiban;” 

2. rész „mivel az Unióval szorosabb kapcsolatokra törekvő partnerországok számára 

lehetővé kell tenni, hogy több támogatásra és segítségnyújtásra számíthassanak a 

kölcsönösen meghatározott célok elérése terén, amennyiben a „többet többért” 

elvnek megfelelően teljesítik a reformok terén tett meglévő 

kötelezettségvállalásaikat;” 

 

EFDD: 

1 p. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az elsősorban megerősített célzott korlátozó 

intézkedéseken keresztül”, „amely ennek ellenére az elmúlt években növelte katonai 

jelenlétét a térségben” 

2. rész a fenti szövegrész 
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1 ac. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és támogassák további finanszírozással a munkacsoport 

tevékenységeit” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
K. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „többek között az Oroszországi Föderáció által a 

nemzetközi jogrend megőrzésére tett nemzetközi kötelezettségvállalásai ellenére 

kezdeményezett és azóta is aktívan táplált;mivel az Ukrajnával szembeni orosz 

agresszió, a Krím-félsziget bekebelezése és két grúziai régió folyamatos 

megszállása, valamint az orosz hibrid fenyegetések – a destabilizációs és 

propagandatevékenységeket is beleértve – Európa egészének stabilitását fenyegetik” 

2. rész a fenti szövegrész 

 

EFDD, ENF: 

1 s. bek. 

1. rész „szólítsanak fel az Unió és az EBESZ missziói által Grúziában, Moldovában és 

Kelet-Ukrajnában folytatott munka folyamatos támogatására, ezek ugyanis olyan 

alapvető fontosságú műveletek, amelyek mindenekelőtt a helyben lakó 

állampolgárok javára biztosítják a békét és a biztonságot;” 

2. rész „gondoskodjanak e missziók megbízatásának eredményes végrehajtásáról, és 

sürgessék Oroszországot, hogy garantáljon akadálytalan hozzáférést e missziók 

számára;” 

3. rész „fontolják meg egy fegyveres EBESZ rendőri misszió bevetésének támogatását 

Kelet-Ukrajnában; a partnerországokkal közösen gondolják át annak kilátásait, hogy 

az Unió nagyobb szerepet játsszon e konfliktusok rendezésében, többek között a 

biztonság és a stabilitás megerősítésével megbízott, teljes felhatalmazással 

rendelkező közös biztonság- és védelempolitikai (KBVP) missziók létrehozásával;” 
 

 

 

13. Cselekvési terv a természetért, az emberekért és a gazdaságért 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0589/2017 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-0589/2017  

(ENVI bizottság) 

16. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 410, 255, 6 

28. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

29. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 + 433, 213, 3 

2/ESz + 372, 267, 21 

32. bek. bek. eredeti szöveg rész.   
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1 +  

2 +  

3/ESz - 271, 388, 4 

35. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 420, 222, 25 

35. bek. után 1 PPE  -  

36. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3/ESz + 398, 237, 37 

4 +  

5 +  

52. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 286, 361, 23 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 612, 33, 35 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: zárószavazás 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 16. bek. 

ECR, Verts/ALE: 28., 35. bek. 

S&D: 28. bek. 

GUE/NGL: 28., 32., 35., 36. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

52. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és általában a gazdasági növekedés” 

2. rész a fenti szövegrész 

 

Verts/ALE: 

29. bek. 

1. rész „üdvözli az ökoszisztéma-szolgáltatásoknak a döntéshozatalba történő integrálására 

irányuló fellépést;” 
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2. rész „sajnálatát fejezi ki azonban amiatt, hogy a cselekvési tervben nem szerepel arra 

irányuló konkrét kezdeményezés, hogy összességében ne csökkenjen a biológiai 

sokféleség;” 

 

Verts/ALE, S&D: 

32. bek. 

1. rész „rámutat, hogy a mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó, többek 

között a Natura 2000 területeken lévő ökoszisztémák helyreállítása, megőrzése és 

javítása egyike az EU 6 fő vidékfejlesztési prioritásának;” 

2. rész „emlékeztet arra, hogy a mezőgazdasági ágazat szereplői számos erőfeszítést tettek, 

különösen a KAP 2013-as felülvizsgálatakor bevezetett ökologizálási intézkedések 

keretében;” 

3. rész „hangsúlyozza, hogy a Bizottság első észrevételei szerint még túl korai felmérni 

ezen intézkedéseknek a fajok és élőhelyek helyreállítására és a biodiverzitás 

javítására gyakorolt hatását; felhívja a Bizottságot, hogy folytassa vizsgálatait annak 

érdekében, hogy mihamarabb információkkal szolgáljon az ökologizálási 

intézkedések hatásáról;” 

 

ECR, Verts/ALE 

36. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „különösen a farkas”, „az ökoszisztémák és a lakott vidéki 

területek fenntartható fejlődésére”, „és egyéb társadalmi-gazdasági 

tevékenységekkel”, „hogy ne veszélyeztessék a vidéki térségek fenntartható 

fejlődését” 

2. rész „különösen a farkas” 

3. rész „az ökoszisztémák és a lakott vidéki területek fenntartható fejlődésére” 

4. rész „és egyéb társadalmi-gazdasági tevékenységekkel” 

5. rész „hogy ne veszélyeztessék a vidéki térségek fenntartható fejlődését” 
 

 

14. A jogállamiság és a demokrácia helyzete Lengyelországban 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0594/2017, B8-0595/2017 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0594/2017  

(ECR képviselőcsoport) 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  -  

Állásfoglalási indítvány B8-0595/2017 

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

1. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 568, 30, 78 

2. bek. 8T ENF  -  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

6. bek. 9 ENF NSz - 127, 525, 26 

7. bek. 10T ENF  -  

8. bek. 11T ENF NSz - 119, 527, 27 

9. bek. 12T ENF NSz - 115, 527, 27 

10. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 501, 143, 26 

10. bek. után 2 GUE/NGL NSz - 67, 580, 21 

11. bek. 13T ENF  -  

11. bek. után 6 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

rész.   

1/NSz + 323, 262, 85 

2/NSz + 383, 200, 85 

7 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

NSz + 406, 207, 58 

3 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

NSz - 283, 298, 83 

12. bek. 14 ENF  -  

bek. eredeti szöveg NSz + 536, 116, 15 

13. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 538, 102, 30 

14. bek. 15 ENF NSz - 132, 517, 27 

bek. eredeti szöveg NSz + 448, 190, 29 

14. bek. után 16 ENF  -  

15. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 508, 149, 15 

15. bek. után 1 PPE, S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

31. bev. hiv. után 4 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

NSz + 387, 203, 77 

D. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 532, 58, 76 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

H. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 491, 124, 54 

J. preb. után 5 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

NSz + 389, 220, 54 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 438, 152, 71 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 3., 4., 5., 6., 7. mód., 14. bek., zárószavazás (B8-0595/2017) 

EFDD: 1. bek. (2. rész), 10., 12., 13., 14., 15. bek., D., H. preb. (2. rész), 11., 12. mód. 

GUE/NGL: 2., 3., 4., 5., 6., 7. mód. 

ENF: 9., 15. mód. zárószavazás (B8-0595/2017) 

PPE: 14. bek. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek  

ECR, PPE: 14. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 

1. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy alapvető jelentőségű az EUSZ 2. cikkében és a lengyel 

alkotmányban felsorolt közös európai értékek fenntartása” 

2. rész „valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájában lefektetett alapvető jogok 

biztosítása;” 

 
H. preb. 

1. rész „mivel a lengyel kormány megtagadta a Bíróság a bialowiezai erdőben folytatott 

fakitermelésről szóló határozatának végrehajtását” 

2. rész „és mivel elutasítja az EJEB a Belaruszba való visszaküldésekről szóló ideiglenes 

határozatainak tiszteletben tartását, és ez látható szimbóluma annak, hogy 

Lengyelország nem tartja tiszteletben az uniós Szerződéseket;” 

 

ALDE: 

6. mód. 

1. rész „felszólítja a lengyel kormányt, hogy határozottan álljon ki a nők és lányok jogai 

mellett azzal, hogy megkülönböztetés nélkül ingyenessé és hozzáférhetővé teszi a 

fogamzásgátlást, és orvosi rendelvény nélkül rendelkezésre bocsáthatóvá teszi a 

sürgősségi fogamzásgátló szereket;” 

2. rész „ezzel összefüggésben szorgalmazza, hogy vonják vissza a nők és a lányok 

sürgősségi fogamzásgátló tablettához való hozzáférését korlátozó törvényt;” 
 

Egyéb 

Julie Ward (S&D képviselőcsoport) szintén aláírta az 1., 4., 5., 6. és 7. sz. módosítást. 

 


