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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. Az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások állása 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0676/2017, B8-0677/2017 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-0676/2017  

(EFDD) 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz - 59, 591, 26 

Állásfoglalási indítvány B8-0677/2017 

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

1. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 537, 78, 66 

1 bek. után 17 GUE/NGL NSz - 108, 458, 123 

2. bek. 1 ALDE, PPE, 

S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

rész.   

1/NSz + 641, 34, 14 

2 +  

2. bek. után 18 GUE/NGL  -  

3. bek. 8 EFDD NSz - 62, 597, 31 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3/NSz + 571, 62, 56 

4/NSz + 572, 68, 49 

5. bek. 10 EFDD NSz - 135, 538, 16 

5. bek. után 9 EFDD NSz - 66, 612, 10 

7. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 558, 76, 54 

8. bek, 1. fr. bek. 12 EFDD NSz - 55, 595, 36 

8. bek, 2. fr. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2/NSz + 547, 84, 55 

8. bek, 3. fr.bek. 13 EFDD NSz - 75, 584, 28 

8. bek, 4. fr. bek. 14 EFDD NSz - 57, 594, 34 

8.bek, 5. fr. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 562, 79, 46 

8.bek, 8. fr. bek. 16 EFDD NSz - 105, 553, 29 

8.bek, 8. fr. bek. után 15 EFDD NSz - 70, 592, 25 

11 EFDD NSz - 69, 594, 24 

10. bek. 3 EFDD NSz - 65, 500, 121 

bek. eredeti szöveg NSz + 543, 76, 66 

12. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 562, 70, 54 

13. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 565, 65, 58 

14. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 559, 70, 57 

1. bev. hiv. után 4 EFDD NSz - 87, 592, 11 

C. preb. 5 EFDD NSz - 59, 604, 24 

D. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 573, 54, 61 

G. preb. 6 EFDD NSz - 134, 529, 23 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 620, 65, 4 

I. preb. 7 EFDD NSz - 101, 551, 34 

M. preb. § eredeti szöveg NSz + 575, 58, 54 

O. preb. után 2 ALDE, PPE, 

S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 556, 62, 68 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. mód., 3. bek. (3. és 4. rész), 7., 8. 

bek., 2. fr. bek. (2. rész), 10., 12. bek. (2. rész), 13., 14. bek., D., G. preb. (2. rész), 

M. preb. zárószavazás (B8-0677/2017), zárószavazás (B8-0676/2017) 

GUE/NGL: 17. mód. 

ENF: 8.bek, 5. fr. bek. 

ECR: 1. mód. (1. rész) 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 10. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 

1. bek. 

1. rész „üdvözli az EU és az Egyesült Királyság tárgyalói által bemutatott közös 

eredményjelentést, amelynek következtetése szerint a kilépési megállapodásra 

irányuló tárgyalások során megfelelő előrehaladást sikerült elérni,” 

2. rész „és elismerését fejezi ki az Unió főtárgyalójának a tárgyalások eddigi irányításáért;” 

 
8. bek, 2. fr. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az ágazatonkénti megközelítés lehetősége nélkül;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
12. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és az uniós vívmányok, többek között a polgárokat 

megillető jogok érvényességének meghosszabbításáról rendelkeznek, vagyis arról, 

hogy a jelenlegi uniós szabályozási, költségvetési, felügyeleti, igazságügyi és 

bűnüldözési eszközök és struktúrák a továbbiakban is vonatkozzanak az Egyesült 

Királyságra; 

2. rész a fenti szövegrész 

 
G. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „egy olyan összehangolt szabályozás révén” 

2. rész a fenti szövegrész 

 

ECR: 

1. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „ám” és „és hogy a tárgyalások csak akkor juthatnak előre a 

második szakaszban, ha az Egyesült Királyság kormánya is teljes mértékben eleget 

tesz a közös jelentésben vállalt kötelezettségeinek, és ha ezeket a 

kötelezettségvállalásokat teljes mértékben átültetik a kilépési megállapodás 

tervezetébe;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 

EFDD, ENF: 

3. bek. 
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1. rész A teljes szöveg, kivéve: „megjegyzi, hogy a kilépési megállapodást a véglegesítése 

után világos, egyértelmű jogi szövegbe kell foglalni;”, „amelynek során a bizonyítási 

teher az Egyesült Királyság hatóságaira hárul, amennyiben a bejelentést 

kifogásolják,” és „az EUB határozatainak kötelező érvényűvé tétele a polgárok 

jogairól szóló rendelkezések értelmezése kapcsán, továbbá” 

2. rész „megjegyzi, hogy a kilépési megállapodást a véglegesítése után világos, egyértelmű 

jogi szövegbe kell foglalni;” 

3. rész „amelynek során a bizonyítási teher az Egyesült Királyság hatóságaira hárul, 

amennyiben a bejelentést kifogásolják,”  

4. rész „az EUB határozatainak kötelező érvényűvé tétele a polgárok jogairól szóló 

rendelkezések értelmezése kapcsán, továbbá” 
 

 

2. Kifogás egy végrehajtási intézkedéssel szemben: a foszforsav – foszfátok – di-, tri- 

és polifoszfátok (E 338-452) függőleges nyárson sütendő fagyasztott húsokban való 

felhasználása 

Állásfoglalási indítvány: B8-0666/2017 (az állásfoglalásra irányuló indítvány elfogadásához az összes 

parlamenti képviselő többsége szükséges) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-0666/2017  

(ENVI bizottság) 

4. bek. után 4 Verts/ALE ESz + 365, 298, 8 

D. preb. után 1 Verts/ALE ESz + 373, 294, 1 

L. preb. után 2 Verts/ALE  +  

3 Verts/ALE  +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz - 373, 272, 30 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF, Verts/ALE, S&D, ECR: zárószavazás 
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3. Ajánlástervezet a pénzmosással, az adókikerüléssel és az adókijátszással 

kapcsolatos vizsgálatot követően 

Ajánlástervezet B8-0660/2017 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Ajánlástervezet (B8-0660/2017) (az uniós jog alkalmazása során pénzmosással, adókikerüléssel és 

adócsalással kapcsolatban felmerülő állítólagos jogsértéseket és hivatali visszásságokat kivizsgáló 

vizsgálóbizottság)  

1 bek. után 38 GUE/NGL NSz - 129, 340, 214 

39 GUE/NGL NSz - 73, 523, 83 

40 GUE/NGL NSz - 333, 335, 11 

41 GUE/NGL ESz - 299, 357, 19 

3. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3. bek. után 23 PPE  +  

24 PPE  +  

25 PPE  +  

4. bek. után 26 PPE  +  

6. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 500, 160, 24 

7. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz - 235, 276, 158 

8. bek. után 42 GUE/NGL ESz - 316, 324, 39 

43 GUE/NGL NSz + 587, 74, 24 

44 GUE/NGL NSz + 520, 151, 12 

12. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 419, 238, 22 

13. bek. 27 PPE ESz + 476, 141, 51 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

bek. eredeti szöveg kül. ↓  

13. bek. után 9 EFDD NSz - 155, 515, 10 

15. bek. 28 PPE NSz + 474, 177, 33 

bek. eredeti szöveg kül. ↓  

19. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 355, 316, 13 

21. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 674, 8, 4 

2/NSz + 583, 67, 22 

22. bek. után 10 EFDD NSz + 373, 281, 32 

24. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz - 223, 304, 139 

24. bek. után 45 GUE/NGL  -  

46 GUE/NGL NSz + 416, 260, 6 

25. bek. után 14 S&D rész.   

1/NSz + 411, 248, 22 

2/NSz + 346, 309, 25 

3/NSz - 327, 327, 24 

26. bek. 29 PPE ESz + 374, 277, 21 

bek. eredeti szöveg kül. ↓  

26. bek. után 58 GUE/NGL  -  

27. bek. után 47 GUE/NGL  -  

33. bek. után 48 GUE/NGL  -  

34. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

35. bek. bek. eredeti szöveg NSz - 332, 334, 16 

38. bek. 30 PPE ESz - 244, 392, 38 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2 -  

3/ESz - 307, 360, 14 

39. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

39. bek. után 49 GUE/NGL  -  

50 GUE/NGL  -  

41. bek. után 11 EFDD NSz + 337, 325, 20 

45. bek. 51 GUE/NGL  -  

bek. eredeti szöveg kül/ESz - 300, 344, 28 

49. bek. után 6 Verts/ALE NSz - 291, 374, 12 

52 GUE/NGL ESz + 335, 327, 16 

51. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz - 328, 349, 5 

52. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 361, 299, 19 

55. bek. bek. eredeti szöveg NSz - 173, 360, 148 

55. bek. után 15 ENF  -  

58. bek. 31 PPE NSz + 500, 176, 9 

bek. eredeti szöveg kül. ↓  

63. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 397, 265, 12 

66. bek. után 7 Verts/ALE NSz + 425, 233, 21 

69. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 346, 152, 178 

70. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

72. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

73. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 161, 355, 149 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

74. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

78. bek. 32 PPE  +  

bek. eredeti szöveg kül. ↓  

79. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 589, 87, 3 

2/NSz - 243, 260, 176 

80. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

85. bek. bek. eredeti szöveg NSz - 318, 350, 10 

87. bek. 8 Verts/ALE NSz - 183, 336, 162 

88. bek. után 53 GUE/NGL  -  

89. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

90. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 361, 290, 25 

92. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 375, 292, 15 

97. bek. 16 ENF  -  

98. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 625, 35, 21 

2/NSz - 167, 504, 12 

102. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 579, 94, 9 

2/NSz + 632, 45, 3 

108. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 631, 48, 6 

110. bek. után 17 ENF  -  

114. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

115. bek. bek. eredeti szöveg NSz - 173, 341, 172 

120. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 577, 44, 60 

122. bek. bek. eredeti szöveg NSz - 320, 333, 27 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

127. bek. 33 PPE  +  

bek. eredeti szöveg kül. ↓  

128. bek. után 18 ENF NSz - 68, 577, 33 

130. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

131. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 587, 91, 3 

131. bek. után 12 EFDD NSz + 360, 293, 27 

133. bek. 19 ENF NSz - 72, 572, 38 

137. bek. után 20 ENF  -  

139. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 359, 252, 19 

142. bek. után 54 GUE/NGL  -  

143. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 336, 329, 12 

143. bek. után 55 GUE/NGL ESz - 315, 351, 1 

144. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

145. bek. bek. eredeti szöveg NSz - 308, 366, 10 

146. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

150. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

150. bek. után 34 PPE  +  

153. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

153. bek. után 13 S&D ESz + 350, 301, 26 

154. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

159. bek. 1T EFDD NSz - 36, 573, 73 

160. bek. 35 PPE ESz - 302, 348, 23 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

160. bek. után 36 PPE NSz + 499, 134, 44 

170. bek. után 56 GUE/NGL  -  

176. bek. 2 EFDD NSz - 13, 656, 8 

180. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

186. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 356, 309, 9 

186. bek. után 57 GUE/NGL ESz - 276, 355, 44 

187. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz - 141, 365, 144 

188. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

189. bek. után 22 ENF NSz - 88, 567, 20 

194. bek. bek. eredeti szöveg NSz - 305, 359, 9 

198. bek. 3T EFDD NSz - 46, 621, 6 

199. bek. 4T EFDD NSz - 192, 465, 16 

200. bek. bek. eredeti szöveg kül. -  

201. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 376, 288, 12 

201. bek. után 37 PPE  +  

202. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 582, 97, 2 

209. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 359, 311, 2 

210. bek. 5T EFDD NSz - 169, 493, 12 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: ajánlás (a szöveg egésze) NSz + 492, 50, 136 
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Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 1,. 2., 3., 4., 5., 9., 10., 11., 12. mód. 

S&D: zárószavazás 

Verts/ALE: 6., 7., 8., 14., 28. mód., 19., 21., 35., 55., 79., 85., 92., 98., 102., 108., 115., 122., 

143., 145., 194., 201. bek. 

GUE/NGL: 38., 39., 40., 43., 44. mód., 6. bek. 

PPE: 14., 31., 36. mód., 52. bek. 

ENF: 7., 10., 11., 18., 19., 22., 46. mód., 120., 131., 143., 202. bek. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE: 7., 13., 24., 26., 34., 35., 38., 39., 45., 51., 52., 55., 58., 69., 72., 73., 74., 78., 79., 

80., 89., 98., 115., 122., 127., 143., 144., 145., 146., 153., 187., 188., 194., 200. bek. 

GUE/NGL: 6., 114. bek. 

PPE: 7., 13., 15., 19., 24., 26., 35., 38., 45., 51., 52., 55., 63., 74., 78., 80., 85., 89., 90., 

92., 115., 122., 127., 130., 139., 143., 144., 145., 146., 150., 153., 186., 187., 188., 

194., 199., 200., 201. bek. 

ECR: 6., 70. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL 

3. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „mégis ellentétes adókijátszás és agresszív adótervezés 

megelőzése és leküzdése céljával is;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
154. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „jövőbeli” és „a jövőbeli szabadkereskedelmi , partnerségi 

és” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
180. bek. 

1. rész „attól tart, hogy a visszaélést bejelentő személyeknek a banktitok megtartását célzó 

büntetőeljárás alá vonása visszatartó erővel lehet a visszaélések feltárására; 

hangsúlyozza, hogy a védelem céljául azt kell kitűzni, hogy megoltalmazza a 

közérdekből cselekvő személyeket és kiküszöbölje a visszaélést bejelentő személyek 

elhallgattatását,” 

2. rész „figyelembe véve ugyanakkor a vállalatok törvényes jogait;” 

 

PPE: 

12. bek. 

1. rész „megjegyzi, hogy a Bizottság a korrupcióellenes ellenőrzést az európai szemeszter 

folyamatában fogja elvégezni; úgy véli, hogy ebben a folyamatban az egyéb 

gazdasági és pénzügyek túlzottan beárnyékolhatják a korrupció elleni küzdelmet;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
21. bek. 

1. rész „felszólítja a Bizottságot, hogy évente tegyen közzé nyilvános jelentést az uniós 

alapok felhasználásáról, valamint az Európai Beruházási Bank (EBB) és az Európai 

Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) offshore struktúrák felé teljesített 

pénzátutalásairól, amely tartalmazza a leállított projektek számát és jellegét, a 

projektek leállításának indoklását,” 

2. rész „valamint az annak biztosítása érdekében hozott követő intézkedéseket, hogy az 

uniós forrásokat sem közvetlenül, sem közvetve ne használhassák fel adókikerülés 

és adócsalás elősegítésére;” 
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38. bek. 

1. rész „bátorítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mozduljanak el a jóval 

ambiciózusabb adózási reformok felé;” 

2. rész „a tagállamok közötti adóverseny elhárítása érdekében„ 

3. rész „nyomatékosan kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy kövessék a nemzetközi 

társasági adó reformjával foglalkozó független bizottság ajánlásait, és állapodjanak 

meg egy tényleges minimum társasági adómértékben, valamint egy olyan 

politikában, amely csak korlátozottan biztosít adókedvezményeket, és csak abban az 

esetben, ha helyben támogatják az új termelő beruházások költségeit; ajánlja 

továbbá, hogy a tagállamok vessenek véget a külföldi és/vagy nagyvállalatok és a 

magánszemélyek különleges adóügyi megítélésének, és hozzák nyilvánosságra a 

már megkötött megállapodásokat;” 

 
69. bek. 

1. rész „mélyen aggasztja, hogy az elmúlt években nőtt a tagállamok által a multinacionális 

vállalatok számára megadott feltételes adómegállapítások száma” 

2. rész „annak ellenére, hogy a LuxLeaks botrány társadalmi felháborodást váltott ki;” 

 
73. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy a határokon átnyúló jellegű, potenciálisan agresszív 

adótervezési rendszerekre vonatkozó kötelező automatikus információcserét (6. 

közigazgatási együttműködési irányelv) nemcsak az adóhatóságok számára kell 

elérhetővé tenni,” 

2. rész „hanem a nyilvánosság számára is;” 

 
79. bek. 

1. rész „felszólítja a Bizottságot, hogy indítson kötelezettségszegési eljárást azon 

tagállamokkal szemben, amelyek a panamai dokumentumok és egyéb 

kiszivárogtatások bizonyítékai alapján nem felelnek meg az uniós jognak;” 

2. rész „felszólítja a Bizottságot, hogy készítsen jelentést a pénzmosás elleni irányelv 

rendelettel történő felváltásának szükségességéről annak érdekében, hogy egységes 

jogi térség jöjjön létre, és megszűnjenek a végrehajtási hiányosságok a 

tagállamokban;” 

 
98. bek. 

1. rész „nyomatékosan kéri, hogy kobozzák el a bűncselekményekből származó 

vagyonokat; kéri ennek érdekében a vagyoni eszközök befagyasztását és 

vagyonelkobzást elrendelő határozatok kölcsönös elismeréséről szóló rendelet 

mihamarabbi elfogadását, a bűncselekményből származó vagyontárgyak 

elkobzásával kapcsolatos, határokon átnyúló fellépés megkönnyítése érdekében; 

hangsúlyozza, hogy a Bizottság által javasolt jogi eszköz a szubszidiaritás elvének 

tiszteletben tartása mellett lehetővé teszi majd a jobb együttműködést és az ilyen 

határozatok könnyebb elismerését;” 

2. rész „felszólítja a Bizottságot olyan jogalkotási javaslat előterjesztésére, amely a 

pénzmosás, az adócsalás és a szervezett bűnözés elleni küzdelem támogatása 

érdekében korlátozást vezet be a készpénzfizetésekre;” 

 
102. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy az európai pénzügyi információs egységek jogállásának és 

működésének összehangolása révén meg kell erősíteni az információcserét;” 
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2. rész „felszólítja az Európai Bizottságot, hogy a pénzügyi információs egységek 

platformján indítson el egy projektet azon információforrások azonosítására, 

amelyekhez a pénzügyi információs egységek jelenleg hozzáférnek; felszólítja az 

Európai Bizottságot, hogy adjon ki iránymutatást arról, hogyan biztosítsák az 

európai pénzügyi információs egységek hatás- és jogköreinek erősebb 

konvergenciáját a pénzügyi információs egységek által megszerezhető és egymás 

között cserélhető pénzügyi, igazgatási és bűnüldözési információk minimális közös 

körének és tartalmának azonosításával; úgy véli, hogy az iránymutatásnak a 

pénzügyi információs egységek stratégiai elemzési feladatai közös értelmezésének 

magyarázatait is magában kell foglalnia;” 

 
130. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az EU-n belül és kívül egyaránt.” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
209. bek. 

1. rész elszólít a FIU.net együttműködés jelentős megerősítésére az Europol keretén belül,” 

2. rész „és javasolja a tevékenységek összekapcsolását a létrehozni javasolt, az uniós 

adópolitika koherenciájával és koordinációjával foglalkozó új központ 

tevékenységeivel egy „adóügyi Europol” létrehozásának reményében, amely 

egyaránt képes a tagállami adópolitikák összehangolására és a tagállami hatóságok 

megerősítésére az illegális nemzetközi adózási rendszerek felkutatása és leleplezése 

tekintetében;” 

 
210. bek. 

1. rész „kéri a tagállamokat, hogy a Szerződések reformja során támogassák, hogy az 

adópolitikával kapcsolatos határozatokat a Tanácsban minősített többséggel és” 

2. rész „a rendes jogalkotási eljárás keretében lehessen elfogadni;” 

 

S&D, PPE: 

14. mód. 

1. rész „megjegyzi, hogy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetnek (OECD) 

a közvetlen külföldi befektetésekre vonatkozó legfrissebb adatai szerint Luxemburg 

és Hollandia külföldi befektetésállománya együttvéve meghaladja az Egyesült 

Államokéit, és e külföldi beruházások túlnyomó többsége lényeges gazdasági 

tevékenységet nem folytató, különleges célú gazdasági egységet érint, Írország 

külföldi befektetései pedig meghaladják Németországéit és Franciaországéit; 

rámutat, hogy a máltai Nemzeti Statisztikai Hivatal adatai szerint Máltán a külföldi 

beruházások 1 474 %-kal haladják meg az ország gazdaságának méretét;” 

2. rész „megjegyzi, hogy az Amszterdami Egyetem által végzett kutatások szerint az 

adóparadicsomokba irányuló összes vállalati befektetés 23%-a Hollandián keresztül 

történt; úgy véli, hogy ezek az adatok egyértelműen azt mutatják, hogy egyes 

tagállamok a túlzott nyereségátcsoportosítást más tagállamok kárára megkönnyítik;” 

3. rész „felhívja ezért a Bizottságot, hogy Luxembourgot, Hollandiát, Írországot és Máltát 

tekintse az EU adóparadicsomainak;” 
 

Egyéb 

Az 21. módosítást visszavonták. 
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4. Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról 

Jelentés: Michael Gahler (A8-0351/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

3. bek. 12 Verts/ALE  -  

4. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 519, 113, 32 

2 +  

6. bek. 13 Verts/ALE  -  

8. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

11. bek. 14 Verts/ALE  -  

13. bek. 5 GUE/NGL AN - 162, 433, 71 

15 Verts/ALE NSz - 66, 543, 60 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 386, 252, 27 

16. bek. 6T GUE/NGL NSz - 220, 412, 26 

16 Verts/ALE NSz - 125, 469, 65 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 355, 233, 78 

18. bek. 17 Verts/ALE NSz - 80, 497, 77 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

19. bek. 18 Verts/ALE  -  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

20. bek. 7T GUE/NGL NSz - 174, 455, 37 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

21. bek. 19 Verts/ALE NSz - 161, 406, 102 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

22. bek. 20 Verts/ALE NSz - 92, 478, 98 

27. bek. 21 Verts/ALE NSz - 209, 401, 58 

31. bek. 3 PPE  +  

31. bek. után 8 GUE/NGL NSz - 107, 544, 14 

32. bek. 22 Verts/ALE NSz - 96, 439, 126 

33. bek. 4 PPE  +  

34. bek. 23 Verts/ALE NSz - 86, 532, 45 

a 36. bek. után, alcím: 

„Védelmi 

Főigazgatóság” 

bek. eredeti szöveg kül. +  

37. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 370, 259, 34 

38. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 370, 263, 33 

39. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 350, 275, 37 

39. bek. után 9 GUE/NGL NSz - 210, 383, 61 

43. bek. 24 Verts/ALE  -  

46. bek. után 10 GUE/NGL NSz - 116, 538, 10 

50. bek. 25 Verts/ALE  -  

70. bek. 26 Verts/ALE NSz - 129, 510, 26 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

11 GUE/NGL NSz - 157, 489, 18 

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

25. bev. hiv. után 1 PPE  +  

2 PPE  +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 368, 237, 61 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 15., 16., 17., 19., 20., 21., 22., 23., 26. mód., 37., 38., 39. bek. 

GUE/NGL: 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. mód. 

EFDD: 4. bek. (1. rész), 13. bek (2. rész), 16. bek. (2. rész), 37., 38., 39. bek. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: bevezető hivatkozás 19., 8., 16., 37., 38., 39. bek., a 36. bek. után, alcím: „Védelmi 

Főigazgatóság”" 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 

18. bek. 

1. rész „felkéri az alelnököt/főképviselőt és a Bizottságot, hogy a Parlament által a 2016. 

november 22-i, 2016. november 23-i és 2017. március 16-i állásfoglalásokban 

megfogalmazott kérésnek megfelelően tegyenek lépéseket egy uniós biztonsági és 

védelmi fehér könyv közzététele érdekében a legközelebbi többéves pénzügyi keret 

előkészítésével összefüggésben;” 

2. rész „úgy véli, hogy az európai védelmi unió létrehozása, az Unió stratégiai 

irányvonalának összekapcsolása a kapacitásépítéshez való uniós hozzájárulásokkal, 

valamint a védelmi célú európai intézményi keret kialakítása mind olyan elemek, 

amelyeket intézményközi megállapodással kell alátámasztani; hangsúlyozza, hogy 

az összes érdekelt fél átfogó és megbízható munkája révén fokozható a védelmi 

kiadások hatóköre és hatékonysága;” 

3. rész „kéri, hogy a semleges államok, így Ausztria és Svédország is kapjanak komoly 

szerepet e folyamatban az egyes uniós tagállamok semlegességének 

megkérdőjelezése nélkül;” 

 
20. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve az e) pontot 

2. rész e) pont 

 
21. bek. 

1. rész „üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy a következő többéves pénzügyi keretben 

külön programot javasol a védelmi célú kutatásra, saját költségvetéssel és saját 

szabályokkal;” 

2. rész „hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak további forrásokat kell e program 

rendelkezésére bocsátaniuk, anélkül, hogy az a kutatást, technológiai fejlődést és 

innovációt finanszírozó meglévő keretprogramokat érintené, ahogyan azt a 

Parlament a 2017. július 5-i állásfoglalásában szorgalmazta;” 



 

P8_PV(2017)12-13(VOT)_HU.docx 18 PE 615.935 

3. rész „ismételten felkéri a Bizottságot, hogy biztosítsa a tagállamok által vagy adott 

esetben az iparral közösen indított védelmi kutatási és fejlesztési programokban való 

uniós részvételt, az EUMSZ 185. és 187. cikkének megfelelően;” 

 

EFDD: 

13. bek. 

1. rész „üdvözli az erősebb európai védelem kialakítása terén az EU globális kül- és 

biztonságpolitikai stratégiájának 2016. júniusi elfogadása óta tett látható előrelépést; 

üdvözli különösen az Európai Védelmi Alap elindítását, a védelmi kutatásra 

vonatkozó előkészítő intézkedés megerősítésére tett javaslatot és az európai védelmi 

ipar fejlesztési programjáról előterjesztett jogalkotási javaslatot;” 

2. rész „felszólítja a tagállamokat, hogy növeljék jövőbeni pénzügyi hozzájárulásukat az EU 

költségvetéséhez az Európai Védelmi Alappal kapcsolatban felmerülő, az EU-t 

érintő összes további költség fedezése érdekében;” 

 
16. bek. 

1. rész „kiemeli, hogy a Bizottság és egyre több tagállam is elkötelezte magát az európai 

védelmi unió elindítása mellett, és hogy ez európai polgárok körében is erőteljes 

támogatást élvez; hangsúlyozza, hogy ez megfelel az uniós polgárok és az Európai 

Parlament kérésének, amelynek többek között a korábbi állásfoglalásaiban számos 

alkalommal megfogalmazott felhívásain keresztül adott hangot; felhívja a figyelmet 

arra, hogy az erősebb európai védelmi integráció eredményként nőni fog a 

hatékonyság, kiküszöbölhetők a párhuzamosságok, és csökkenthetők a költségek; 

hangsúlyozza ugyanakkor, hogy egy valódi európai védelmi unió létrehozása 

folyamatos politikai akaratot és elhatározást követel meg;” 

2. rész „sürgeti a tagállamokat, hogy kötelezzék el magukat egy közös és önálló európai 

védelem mellett, és törekedjenek annak biztosítására, hogy nemzeti védelmi 

költségvetésük tíz éven belül elérje GDP-jük legalább 2%-át;” 

 

ENF, EFDD: 

4. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy keleten tovább folytatódik Oroszország Ukrajna elleni 

háborúja, nem hajtották végre a minszki megállapodásokat, ami nélkül a konfliktus 

nem oldható meg, továbbra is fennáll a Krím jogellenes annektálása és 

militarizálása, a területre való belépést megakadályozó rendszerekkel; rendkívül 

aggasztónak tartja, hogy Oroszország nemzetközi felügyelet nélkül végzett túlzott 

gyakorlatai és katonai tevékenységei, a hibrid taktikák, köztük a kiberterrorizmus, az 

álhírek és a dezinformációs kampányok, valamint a gazdasági és energiapolitikai 

zsarolás destabilizálják a keleti partnerség országait és a Nyugat-Balkánt, továbbá a 

nyugati demokráciákat is célba vették, fokozva a belső feszültséget;” 

2. rész „aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az EU-t körülvevő biztonsági környezet az 

elkövetkező években is rendkívül kiszámíthatatlan marad; ismételten hangsúlyozza a 

Nyugat-Balkán stratégiai fontosságát az EU biztonsága és stabilitása szempontjából, 

valamint azt, hogy összpontosítani és erősíteni kell az EU e régió iránti politikai 

kötelezettségvállalását, beleértve a közös biztonság- és védelempolitikai missziók 

megbízatásának megerősítését; határozottan úgy véli, hogy az EU sebezhetőségének 

felszámolása érdekében nagyobb integrációra és koordinációra van szükség;” 
 

 

5. A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról szóló éves jelentés 

Jelentés: David McAllister (A8-0350/2017) 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

7. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

12. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

13. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

17. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

19. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 482, 115, 50 

20. bek. 6 ECR  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 544, 80, 22 

2/NSz + 477, 122, 31 

21. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

22. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

23.bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

24. bek. 5 S&D  +  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2 ↓  

25. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

28. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

38. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

39. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 514, 122, 17 

42. bek. 1 Verts/ALE  -  

44. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2/NSz + 519, 90, 43 

45. bek. 2 Verts/ALE NSz - 88, 521, 35 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 394, 176, 72 

46. bek. 3 Verts/ALE  -  

47. bek. 4 Verts/ALE NSz - 130, 482, 33 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 421, 195, 21 

3/NSz + 370, 239, 19 

4 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 408, 132, 102 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 2., 4. mód. 

ENF: 20. bek. 

EFDD: 20. bek. (2. rész), 39. bek. (2. rész), 44. bek. (2. rész) 

EFDD, ENF: 19. bek. (2. rész), 45. bek. (2. rész), 47. bek. (2., 3. rész) 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 17. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE: 

13. bek. 

1. rész „felszólítja valamennyi érintett felet Líbiában és Líbián kívül, hogy támogassák a 

2015. december 17-én aláírt líbiai politikai megállapodást és az annak nyomán 

létrejött elnöki tanácsot, amely az egyetlen olyan hatóság, amelyet a nemzetközi 

közösség és az ENSZ elismer;” 

2. rész „hangsúlyozza, hogy a líbiai válság megoldása előfeltétele a földközi-tengeri térség 

stabilitásának; hangsúlyozza a déli szomszédság fontosságát és azt, hogy meg kell 

teremteni a béke, a jólét, a stabilitás és az integráció euro-mediterrán térségét; 

hangsúlyozza, hogy határozottan támogatja az izraeli-palesztin konfliktus kétállami 

megoldását, egy független, demokratikus, életképes és területileg összefüggő 

palesztin állammal, amely békében és biztonságban él egy biztonságos Izrael Állam 

mellett; hangsúlyozza a megszállt és elcsatolt területek helyzetével kapcsolatos 

koherens uniós politika biztosításának jelentőségét;” 
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EFDD: 

20. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „ragaszkodik ahhoz, hogy az EU hagyja nyitva a további 

fokozatos szankciók lehetőségét, ha Oroszország továbbra is megsérti a nemzetközi 

jogot;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
38. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „felhívja a tagállamokat, hogy hajtsák végre a Parlament 

védelmi felelősség vállalására vonatkozó ajánlásait;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
39. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „fokozzák az EU és partnerországai hamis hírek és 

félretájékoztatás elleni fellépésre vonatkozó képességeit, dolgozzanak ki egyértelmű 

kritériumokat a hamis hírek beazonosításának elősegítésére, valamint hogy 

fordítsanak több forrást arra, hogy a stratégiai kommunikációval foglalkozó 

munkacsoport teljes értékű egységgé váljon az EKSZ-ben; „ezzel összefüggésben 

felszólít az átfogó, közös kockázat- és sebezhetőségelemzések készítésével 

kapcsolatos képességek és módszerek fejlesztésére és az EU ellenálló képességének 

és stratégiai kommunikációs képességeinek megerősítésére;” és „valamint azt, hogy 

erősíteni kell azokat mint hiteles információforrásokat, különösen az EU-ban és 

szomszédságában, és hangsúlyozza, hogy még inkább elő kell mozdítani a közös 

uniós TV- és rádióállomásokat;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
44. bek. 

1. rész „kiemeli a független média szerepét a kulturális sokféleség és a kultúrák közötti 

kompetenciák elősegítésében” 

2. rész „valamint azt, hogy erősíteni kell azokat mint hiteles információforrásokat, 

különösen az EU-ban és szomszédságában, továbbá fokozni kell az EU hamis hírek 

és félretájékoztatás elleni fellépésre vonatkozó képességeit; ezzel összefüggésben 

hangsúlyozza, hogy uniós szinten fokozni kell az ellenálló képességet az efféle 

információk interneten való terjesztésével szemben; felhívja a Bizottságot az EKSZ-

szel való együttműködés fokozására e téren;” 

 

ENF: 

1. bek. 

1. rész „meggyőződése, hogy egyedül egyetlen tagállam sem képes kezelni a mai 

kihívásokat; hangsúlyozza, hogy a közös uniós fellépés jelenti a leghatékonyabb 

megoldást Európa érdekeinek megóvására, értékeinek fenntartására és arra, hogy 

világszerte egységes és befolyásos globális szereplőként lépjen fel, és megvédje 

polgárait és tagállamait a biztonságukat fenyegető növekvő veszélyekkel szemben, 

többek között a globális digitális szférában;” 

2. rész „aggodalmát fejezi ki az EU biztonsági szerkezete miatt, amely továbbra is törékeny 

és széttagolt a naponta érkező állandó, új kihívásokkal szemben, és amelyben a 

„hibrid béke” csalódást keltő realitássá vált; sürgeti a tagállamokat, hogy hozzanak 

intézkedéseket azon uniós polgárok kívánságainak teljesítése érdekében, akik több 

alkalommal is hangsúlyozták, hogy az alapvető értékeken és az emberi jogokon 

alapuló uniós kül- és biztonságpolitika az összes uniós szakpolitika közül a 

legfontosabb és a legszükségesebb; véleménye szerint itt a legfőbb ideje annak, hogy 

a tagállamok végrehajtsák a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) eszközeit, jogi 

eszközeit és szakpolitikáit, hogy az EU választ tudjon adni a külső konfliktusokra és 

válságokra, kiépítse a partnerek kapacitásait, és megvédje az Európai Uniót;” 
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7. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „Oroszország többször is megsértette a nemzetközi jogot” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
12. bek. 

1. rész „üdvözli a Szíriára vonatkozóan 2017 áprilisban elfogadott uniós stratégiát, amely 

kiterjeszti a szankciókat olyan személyekre, akik vegyi fegyverek fejlesztésében és 

bevetésében vállalnak szerepet; ösztönzi a szankciók kiterjesztését azokra is, akik az 

emberi jogok megsértéséért felelősek; hangsúlyozza, hogy felelősségre kell vonni 

mindazokat, akik megsértik a nemzetközi jogot; ismételten felhívja az EU-t és 

tagállamait, hogy a partnerekkel együttműködésben vizsgálják meg a szíriai háborús 

bűncselekményekkel foglalkozó bíróság létrehozásának lehetőségét, a Nemzetközi 

Büntetőbírósághoz történő sikeres beterjesztéstől függően;” 

2. rész „hangsúlyozza, hogy az EU-nak bizonyítania kell teljes elkötelezettségét Szíria 

konfliktus utáni helyreállítása mellett;” 

 
21. bek. 

1. rész „sajnálja, hogy Oroszország többször is megsértette a nemzetközi jogot, és hibrid 

hadviselést folytat;” 

2. rész „elismeri ugyanakkor az Oroszországgal folytatott indokolt és koherens szelektív 

együttműködés és párbeszéd lehetőségét a közös érdeklődésre számot tartó 

területeken az elszámoltathatóság és a nemzetközi jog tiszteletben tartásának 

biztosítása érdekében;”, kivéve „ugyanakkor” 

3. rész „ugyanakkor” 

4. rész „hangsúlyozza, hogy fenn kell tartani és ösztönözni kell a globális válságok 

megoldása terén való jövőbeni együttműködés lehetőségét” 

5. rész „amennyiben az EU közvetett és közvetlen érdekei ezt kívánják, vagy lehetőség 

nyílik az uniós értékek előmozdítására;” 
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22. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy mind az EU-nak, mind pedig Oroszországnak a kapcsolatok 

normalizálására van szüksége, és hogy a jövőbeni EU–Oroszország stratégiának 

mindenképpen hangsúlyoznia kell az EU keleti partnerei felé fennálló 

kötelezettségvállalást és támogatást; „hangsúlyozza, hogy az EU-nak nyitva kellene 

tartania az Oroszországgal való kétoldalú politikai és gazdasági kapcsolatok 

elmélyítésének lehetőségét,” 

2. rész „amennyiben Oroszország betartja a nemzetközi jogot és az általa aláírt 

megállapodásokat, és felhagy a szomszédai és Európa irányába tanúsított egyre 

rámenősebb magatartásával;” 

 
23.bek. 

1. rész „megismétli, hogy a szuverenitás, a függetlenség és a viták békés rendezése az 

európai biztonsági rend kulcsfontosságú elvei, amelyek valamennyi államra 

vonatkoznak;” 

2. rész „ezért fenntartás nélkül elítéli Oroszország ukrajnai agresszióját, beleértve a Krím 

jogellenes annektálását és az Oroszország által támogatott kelet-ukrajnai konfliktust; 

felhívja az EU-t, annak tagállamait és a nemzetközi közösséget, hogy követeljék, 

hogy Oroszország hagyjon fel az agresszióval, és engedje szabadon az összes 

politikai foglyot; felhívja a nemzetközi közösséget, hogy vállaljon aktívabb és 

hatékonyabb szerepet a konfliktus megoldásában, és támogasson minden olyan 

erőfeszítést, amely Ukrajna egységességét, szuverenitását és területi integritását 

tiszteletben tartó, tartós és békés megoldás kialakítását célozza, különösen egy 

békeépítő és -fenntartó misszió Ukrajna egész területén való bevetése révén, az 

ukrán hatóságok jóváhagyásával;” 

 
24. bek. 

1. rész „ismételten hangsúlyozza, hogy a Nyugat-Balkánra újból stratégiai hangsúlyt kell 

fektetni, elismerve annak szükségességét, hogy az EU fenntartsa törekvéseit a 

régióban, mivel ez újabb lendületet adna az EU koppenhágai kritériumokon alapuló, 

hiteles bővítési politikájának, és megerősítené a jogállamiságot és az állami 

intézmények ellenálló képességét;” 

2. rész „úgy véli, hogy a Nyugat-Balkán stabilitásának továbbra is fő prioritást kell 

képeznie; további erőfeszítéseket sürget a régió társadalmi-gazdasági és politikai 

feltételeinek javítása érdekében; meggyőződése, hogy az európai integráció és a 

regionális megbékélés a legmegfelelőbb módja a destabilizáló külföldi beavatkozás 

és befolyás, a nagy szalafista és wahhabista hálózatok támogatása és külföldi 

harcosok toborzása, a szervezett bűnözés, az államok közötti jelentős viták, a 

félretájékoztatás és a hibrid fenyegetések következtében kialakuló veszélyek 

kezelésének; hangsúlyozza a rendkívül eredményes politikai társadalmak régióban 

való kialakítása iránti elkötelezettség fenntartásának szükségességét;” 

 
25. bek. 

1. rész „ismételten hangsúlyozza, hogy amint az összes ilyen kritérium teljesül, az EU kapui 

megnyílnak a tagság előtt;” 

2. rész „üdvözli a berlini folyamat és a trieszti csúcstalálkozó során nemrégiben tett 

erőfeszítéseket, hogy további lendületet adjanak a nyugat-balkáni országok uniós 

tagsághoz történő felzárkózásának; megismétli, hogy különös figyelmet és 

támogatást kell biztosítani az alapvető fontosságú intézményi és politikai reformok 

végrehajtásának a Nyugat-Balkánon,” 

3. rész „és felhívja a Bizottságot, hogy gondolja újra azt a lehetőséget, hogy további 

forrásokat rendel az Előcsatlakozási Támogatási Eszközhöz (IPA), amely e reformok 

végrehajtása támogatásának egyik legfontosabb eszköze;” 
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28. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 

EFDD, ENF: 

19. bek. 

1. rész „határozottan úgy véli, hogy az EU és a keleti szomszédai közötti kapcsolatok terén 

új megközelítésre van szükség; meggyőződése, hogy az EU-hoz közelíteni kívánó 

országok támogatásának az uniós külpolitika kiemelt prioritásának kell lennie;” 

2. rész „úgy véli, hogy az orosz személyekkel és gazdálkodó egységekkel szembeni 

szankciók meghosszabbítása a minszki megállapodások végrehajtása kudarcának 

elkerülhetetlen következménye, és továbbra is úgy látja, hogy a megállapodások 

mindegyik fél általi végrehajtása képezi a kelet-ukrajnai konfliktus tartós politikai 

megoldásának alapjait;” 

 
45. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy Európának tovább kellene fokoznia a közös védelmi együttműködést 

közös érdekeinek, elveinek és stratégiai autonómiájának védelme érdekében; 

hangsúlyozza a külső és a belső biztonság közötti kapcsolat jelentőségét, az 

erőforrások jobb felhasználását és a kockázatellenőrzést Európa perifériáján; 

emlékeztet arra, hogy a biztonság és a fejlődés közötti kapcsolat olyan alapelv, 

amely alapul szolgál az Unió megközelítéséhez a külső válságok és konfliktusok 

tekintetében; felszólítja a tagállamokat, hogy éljenek a Lisszaboni Szerződésben 

rejlő összes lehetőséggel a közös biztonság- és védelempolitika tekintetében 

(KBVP), valamint e tekintetben üdvözli a biztonságra és védelemre vonatkozó 

végrehajtási tervet; ösztönzi a polgári KBVP-missziók uniós megközelítésének 

felülvizsgálatát, mely azt célozza, hogy biztosítsák ezek megfelelő kidolgozását, 

végrehajtását és támogatását; úgy véli, hogy teljes mértékben ki kellene használni az 

Európai Védelmi Ügynökség (EDA) képességeit, az állandó strukturált 

együttműködést (PESCO) és az uniós harccsoportokat;” 

2. rész „sürgeti a tagállamokat, hogy ennek érdekében biztosítsanak további forrásokat;” 

 
47. bek. 

1. rész „felszólítja a Bizottságot, hogy a soron következő többéves pénzügyi keretre 

vonatkozó javaslatában részletesen foglalkozzon a fokozódó biztonsági 

kihívásokkal; úgy véli, hogy a KKBP költségvetése volumenének és 

rugalmasságának meg kell felelnie az uniós polgárok EU biztonságszolgáltató 

szerepével kapcsolatos elvárásainak; kitart amellett, hogy a biztonság területén 

globális szemléletre van szükség az uniós politika és eszközök tekintetében, ideértve 

a javasolt Európai Védelmi Alappal való eredményes koordinációt is;” 

2. rész „felszólítja a tagállamokat, hogy tűzzék ki célként a GDP 2 %-ának megfelelő 

védelmi kiadások elérését, és védelmi költségvetésük 20 %-át fordítsák az EDA 

révén szükségesnek ítélt felszerelésekre;” 

3. rész „emellett rámutat arra, hogy minden új politikát új forrásokból származó 

finanszírozással kell támogatni;” 



 

P8_PV(2017)12-13(VOT)_HU.docx 26 PE 615.935 

4. rész „megjegyzi, hogy több tagállam számára nehézséget okoz a teljesen működőképes 

védelmi képességek nagyon széles körének fenntartása, főként a pénzügyi korlátok 

miatt; ezért nagyobb együttműködésre és koordinációra szólít fel a fenntartandó 

képességek tekintetében, hogy a tagállamok szakosodhassanak bizonyos 

képességekre, és hatékonyabban költhessék el forrásaikat; úgy véli, hogy a 

tagállamok fegyveres erőinek kompatibilitásában és integrálásában kulcsszerepe van 

az interoperabilitásnak; emlékeztet arra, hogy a KKBP-vel kapcsolatos előirányzatok 

a 4. fejezet 2016-os kötelezettségvállalásainak 3,6%-át, és a teljes uniós költségvetés 

0,2%-át tették ki; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy KKBP fejezetének mérete és 

kihasználatlansága, valamint a fejezetből történt rendszeres átcsoportosítások azt 

mutatják, hogy továbbra is hiányzik az arra irányuló törekvés, hogy az EU globális 

szereplőként lépjen fel;” 
 

 

6. 2016. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az 

Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról 

Jelentés: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

8. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

9. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 562, 51, 20 

3 +  

4 +  

5 +  

12. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 568, 25, 43 

16. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

16. bek. után 1 Verts/ALE, 

S&D, 

GUE/NGL 

NSz + 445, 134, 47 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2 Verts/ALE, 

S&D, 

GUE/NGL 

NSz + 390, 198, 36 

24. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 609, 7, 16 

2 +  

3 +  

4 +  

32. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 624, 6, 1 

33. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

37. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

6 +  

42. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

51. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 507, 99, 22 

56. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

63. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

69. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

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

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

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

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

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

H. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 443, 95, 84 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE, GUE/NGL: 1., 2. mód. 

ENF: 12., 32., 51. bek. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 63., 69. bek., 5., 10., 23., 26., 34. bev. hiv. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

16. bek. 

1. rész „elítéli a nők ellen elkövetett nemi erőszakot, többek között a tömeges nemi 

erőszakot, a szexuális rabszolgaságot, a kényszerprostitúciót és a nemi alapú 

üldöztetést (ideértve az emberkereskedelmet), valamint a szexturizmust és a fizikai, 

szexuális és pszichológiai erőszak háborús fegyverként alkalmazott minden más 

formáját; felhívja a figyelmet arra, hogy a szexuális jellegű bűncselekmények és a 

nemi erőszak bűncselekményei a Római Statútumban háborús bűncselekménynek, 

az emberiesség elleni bűncselekménynek, illetve a népirtás vagy a kínzás bűntettét 

kimerítő cselekményeknek minősülnek; „hangsúlyozza a nőket megillető,” 

2. rész „többek között szexuális és reproduktív jogok„ 
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3. rész „jogalkotás, oktatás és a civil társadalmi szervezetek támogatása révén történő 

védelmének fontosságát; üdvözli a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 

cselekvési terv (2016–2020) elfogadását, amely kimerítő listát állít fel a nők 

jogegyenlőségével és társadalmi szerepvállalásával kapcsolatos helyzetének 

javítására szolgáló intézkedésekről; hangsúlyozza e határozat hatékony 

végrehajtásának fontosságát; üdvözli továbbá a „Stratégiai szerepvállalás a nemek 

közötti egyenlőségért (2016–2019)” című, a nemek egyenlőségét és a nők jogait 

világszerte előmozdítani hivatott dokumentum elfogadását; hangsúlyozza annak 

jelentőségét, hogy miden tagállam ratifikálja és hatékonyan végrehajtsa az 

isztambuli egyezményt; rámutat, hogy az oktatás a nőkkel és gyermekekkel 

szembeni hátrányos megkülönböztetés és erőszak leküzdésének legjobb eszköze, 

kéri a Bizottságot, az EKSZ-t és az alelnököt/főképviselőt, hogy fokozzák a nőkkel 

szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden formájának 

kiküszöböléséről szóló egyezmény (CEDAW) értelmében a nőket megillető 

jogokkal kapcsolatos kötelezettségek és kötelezettségvállalások teljesítésére irányuló 

erőfeszítéseiket, és harmadik országokat is bátorítsanak erre; úgy véli, hogy az EU-

nak folytatnia kell a nők támogatásának általános érvényesítését a közös biztonság- 

és védelempolitika (KBVP) műveleteiben, a konfliktus-megelőzés és a konfliktust 

követő újjáépítés során; ismételten kiemeli az ENSZ Biztonsági Tanácsának a 

nőkről, a békéről és a biztonságról szóló 1325. számú határozatának jelentőségét; 

hangsúlyozza a nők rendszeres, egyenlő, teljes körű és aktív részvételének 

fontosságát a konfliktusok megelőzésében és rendezésében, az emberi jogok és 

demokratikus reformok előmozdításában, valamint a békefenntartó műveletekben, a 

humanitárius segítségnyújtásban és a konfliktus utáni – tartós és stabil politikai 

megoldásokhoz vezető – újjáépítési és demokratikus átállási folyamatokban; 

emlékeztet arra, hogy a 2016. évi Szaharov-díjat 2016-ban Nádia Murád Beszi Taha 

és Lámia Adzsi Bassár, az ISIS/Dáis által elkövetett szexuális rabszolgaság túlélői 

kapták meg;” 

 

ENF: 

8. bek. 

1. rész „súlyos aggodalmának ad hangot a vallási kisebbségek elleni támadások miatt, 

amelyeket gyakran nem állami szereplők követnek el, például az ISIS/DÁIS; 

sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy sok országban az áttérés megakadályozásáról és az 

istenkáromlásról szóló törvényeket hoztak és hajtanak végre, súlyosan korlátozva, 

sőt teljesen megakadályozva a vallási kisebbségekhez tartozó és ateista világnézetű 

embereket a vallás és a meggyőződés szabadságához fűződő jogaik gyakorlásában; 

intézkedéseket kér az istenkáromlás elleni törvények áldozatául eső vallási 

kisebbségek, nem hívők és ateisták védelmében, és felszólítja az EU-t és a 

tagállamokat, hogy vegyenek részt az ilyen törvények hatályon kívül helyezéséről 

folytatott politikai vitákban; felhívja az Európai Uniót és tagállamait, hogy növeljék 

a gondolat, a lelkiismeret, a vallás és a meggyőződés szabadsága tiszteletben 

tartásának fokozására irányuló erőfeszítéseiket, valamint hogy harmadik országokkal 

való kapcsolataik során mozdítsák elő a kultúrák és a vallások közti párbeszédet; 

konkrét fellépést kér a vallás és a meggyőződés szabadságának előmozdításáról és 

védelméről szóló uniós iránymutatások hatékony végrehajtása érdekében, többek 

közt a központban és a küldöttségekben dolgozó uniós alkalmazottak szisztematikus 

és következetes képzésének biztosítása révén;” 

2. rész „teljes mértékben támogatja azt a gyakorlatot, hogy az EU vezető szerepet vállal a 

vallás és a meggyőződés szabadságáról az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában (EJT) és 

az ENSZ Közgyűlésében (UNGA) hozott tematikus határozatok előkészítésében; 

maradéktalanul támogatja Ján Figel, a vallás vagy meggyőződés szabadságának az 

Európai Unión kívüli előmozdításáért felelős különleges képviselő munkáját;” 
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9. bek. 

1. rész „megismétli, hogy a véleménynyilvánítás online és offline szabadsága minden 

demokratikus társadalom kulcsfontosságú eleme, mivel a pluralizmus kultúráját 

táplálja, amely lehetővé teszi, hogy a polgárok elszámoltassák kormányaikat és 

döntéshozóikat, és támogatja a jogállamiság tiszteletben tartását; hangsúlyozza, hogy 

az online vagy offline véleménynyilvánítás szabadságának – többek között az online 

tartalom eltávolításában megnyilvánuló – korlátozására csak kivételes körülmények 

között kerülhet sor, és ha azt törvény rendeli el és célja jogszerű; hangsúlyozza ezért, 

hogy az EU-nak fokoznia kell a véleménynyilvánítás szabadságának külső politikái 

és eszközei révén való előmozdítására irányuló erőfeszítéseit; ismételten felhívja az 

Európai Uniót és annak tagállamait, hogy fokozottan kövessék nyomon a 

véleménynyilvánítás szabadsága és a média korlátozásának valamennyi formáját a 

harmadik országokban, késedelem nélkül és szisztematikusan ítéljék el ezeket a 

korlátozásokat, valamint használják fel a rendelkezésükre álló összes diplomáciai és 

egyéb eszközt e korlátozások feloldására;” 

2. rész „fontosnak tartja az online és offline véleménynyilvánítás szabadságáról szóló uniós 

iránymutatások hatékony végrehajtását, valamint ezen iránymutatások hatásának 

rendszeres nyomon követését;” 

3. rész „elítéli, hogy 2016-ban sok újságírót és bloggert gyilkoltak meg és börtönöztek be, 

és felhívja az EU-t, hogy biztosítson hathatós védelmet az újságírók és bloggerek 

számára;” 

4. rész „üdvözli a 2016-ben indított új európai kezdeményezést a demokráciáért és az 

emberi jogokért (EIDHR), amely különös figyelmet fordít arra, hogy megfelelően 

felkészítse az EU küldöttségeit és a harmadik országokbeli médiaszereplőket az 

iránymutatás megfelelő alkalmazására;” 

5. rész „hangsúlyozza a gyűlöletbeszéd és az erőszakra uszítás leleplezésének és 

elítélésének jelentőségét, akár az interneten, akár bárhol másutt kerül ezekre sor, 

mivel fenyegetést jelentenek a jogállamiságra és az emberi jogok által védett 

értékekre nézve;” 

 
24. bek. 

1. rész „ismételten hangsúlyozza, hogy az emberkereskedelem személyek kizsákmányolás 

céljából való toborzása, szállítása, átadása, rejtegetése vagy fogadása fenyegetéssel, 

erőszakkal vagy egyéb kényszer alkalmazásával, emberrablással, csalással, 

megtévesztéssel, hatalommal vagy a kiszolgáltatott helyzettel való visszaélés révén, 

illetve anyagi ellenszolgáltatásnak vagy előnyöknek valamely személy felett 

ellenőrzést gyakorló személy beleegyezésének megszerzése érdekében történő 

nyújtásával vagy elfogadásával;” 

2. rész „felszólítja az EU-t és tagállamait, hogy hozzanak intézkedéseket a személyek, 

különösen nők és gyermekek kizsákmányolásának bármely formáját erősítő és 

emberkereskedelemhez vezető kereslet visszaszorítására, fenntartva az emberi 

jogokon alapuló és az áldozatokra összpontosító megközelítést;” 

3. rész „ismételten emlékeztet arra, hogy valamennyi tagállamnak végre kell hajtania az 

emberkereskedelem felszámolására irányuló európai uniós stratégiát és az 

ugyanezzel foglalkozó 2011/36/EU irányelvet;” 

4. rész „mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a migránsok és menekültek rendkívül ki 

vannak szolgáltatva a kizsákmányolás, embercsempészet és emberkereskedelem 

veszélyének; hangsúlyozza, hogy fenn kell tartani az emberkereskedelem és a 

migránsokkal folytatott embercsempészet fogalmai közötti különbségtételt;” 

 
33. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és azokat a tagállamokat, amelyek még nem tették meg” 

2. rész a fenti szövegrész 
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37. bek. 

1. rész „súlyos aggodalommal és szolidaritással figyeli, hogy egyre több migráns, menekült 

és menedékkérő, köztük egyre több nő válik a konfliktusok, az erőszak, az 

üldöztetés, a kormányzási mulasztások, a szegénység, az irreguláris migráció, illetve 

az emberkereskedő és embercsempésző hálózatok áldozataivá;”, kivéve „migráns, 

menekült és menedékkérő”, „köztük egyre több nő” és „irreguláris migráció” 

2. rész „migráns, menekült és menedékkérő”, „köztük egyre több nő” és „irreguláris 

migráció” 

3. rész „hangsúlyozza, hogy sürgősen ténylegesen kezelni kell a migrációs áramlások 

kiváltó okait és hosszú távú megoldásokat kell találni az emberi jogok és az emberi 

méltóság tiszteletben tartásával, és ezért  foglalkozni kell a menekültválság külső 

dimenziójával is, többek között fenntartható megoldásokat találva az EU 

szomszédságában kialakult konfliktusokra például azon érintett harmadik 

országokkal folytatott együttműködés és partnerkapcsolatok fejlesztésével, 

biztosítva a nemzetközi jog és az emberi jogok ezen országokban való 

érvényesülését; súlyos aggodalmának ad hangot a migráns gyermekek, és köztük az 

eltűnt, kísérő nélküli migráns gyermekek ellen elkövetett erőszak miatt, és 

áttelepítési, családegyesítési rendszereket, valamint humanitárius folyosókat 

szorgalmaz; rendkívül aggasztónak tartja a belső menekültek szenvedését és 

növekvő számát, továbbá kéri biztonságos hazajutásukat, áttelepítésüket vagy helyi 

integrációjukat; felhívja az EU-t és tagállamait, hogy nyújtsanak humanitárius 

támogatást az oktatás, a lakhatás és az egészségügy területén és más humanitárius 

területeken a menekültek hazájához legközelebb, és ezzel segítsék elő a visszatérési 

politikák megfelelő végrehajtását; hangsúlyozza a migráció átfogó, emberi jogokon 

alapuló megközelítésének szükségességét, és felhívja az Európai Uniót, hogy 

továbbra is működjön együtt az ENSZ-szel, a regionális szervezetekkel, 

kormányokkal és nem kormányzati szervezetekkel; kéri a tagállamokat, hogy teljes 

körűen hajtsák végre a közös uniós menekültügyi csomagot és a közös migrációs 

jogszabályokat, különösen a kiszolgáltatott menedékkérők védelme tekintetében,” 

4. rész „hangsúlyozza, hogy a biztonságos ország és a biztonságos származási ország elve 

nem képezheti akadályát a menedékjog iránti kérelmek egyéni vizsgálatának;” 

5. rész „felhívja a figyelmet annak fontosságára, hogy az EU külpolitikája ne váljon a 

„migrációkezelés” eszközévé;” 

6. rész: „kéri az Uniót és a tagállamokat, hogy a harmadik országoknak a migráció 

kezelésében való együttműködés céljából odaítélt pénzeszközök tekintetében 

biztosítsák a teljes átláthatóságot, valamint garantálják, hogy az ilyen 

együttműködés ne kedvezzen az emberi jogok megsértésében érintett struktúráknak, 

hanem járjon együtt az említett országokban tapasztalható emberi jogi helyzet 

javulásával;” 

 
56. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy a tagjelölt és a potenciális tagjelölt országok jelenlegi politikai 

fejleményeinek fényében az Unió bővítési politikája a demokratikus elveket és az 

emberi jogok tiszteletben tartását célzó erőfeszítések egyik leghatékonyabb 

eszköze;” 
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2. rész „felszólítja a Bizottságot, hogy még határozottabban támogassa ezekben az 

országokban a demokratikus politikai kultúra megerősítését, a jogállamiság 

tiszteletben tartását, a média és az igazságszolgáltatás függetlenségét, valamint a 

korrupció elleni küzdelmet; hangsúlyozza azon meggyőződését, hogy a felülvizsgált 

európai szomszédságpolitikának továbbra is középpontba kell helyeznie az emberi 

jogok és a demokratikus alapelvek védelmét, aktív előmozdítását és megvalósítását; 

megismétli, hogy az emberi jogok és a demokrácia védelme, aktív támogatása és 

megvalósítása mind a partnerországok, mind az EU érdekében áll; hangsúlyozza 

továbbá, hogy az Uniónak folytatnia kell azt a partnereivel, különösen a 

szomszédságában található partnereivel szemben vállalt kötelezettségét, hogy a 

nemzetközi rend megerősítésének és szomszédságában a stabilitás biztosításának 

legjobb eszközeiként támogatja a gazdasági, társadalmi és politikai reformokat, 

védelmezi az emberi jogokat és segíti a jogállamiság megteremtését; emlékeztet rá, 

hogy az „Unió a Mediterrán Térségért” kezdeményezés képes és köteles is irányt 

szabni a térségben zajló politikai párbeszédnek, valamint tenni az emberi jogok és a 

demokrácia helyzetének előmozdításáért a régióban; emlékeztet rá, hogy az EU-hoz 

csatlakozni kívánó országoknak teljes körűen garantálniuk kell az emberi jogok 

biztosítását, valamint szigorúan teljesíteniük kell a koppenhágai kritériumokat, és 

ezek figyelmen kívül hagyása a tárgyalások felfüggesztéséhez vezethet;” 

 
H. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „többek között az etnikai csoportok és a vallási kisebbségek, 

a fogyatékossággal élő emberek, az LGBTI-közösség, a nők, a gyermekek, a 

menedékjogot kérők és a migránsok” 

2. rész a fenti szövegrész 

 

PPE, ENF: 

42. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy az Uniónak folytatnia kell arra irányuló erőfeszítéseit, hogy növelje 

az LMBTI-személyek emberi jogait, összhangban az e témára vonatkozó uniós 

iránymutatásokkal; felszólít az iránymutatások teljes körű végrehajtására, többek 

között a harmadik országokban dolgozó uniós alkalmazottak képzése révén; 

sajnálatosnak tartja, hogy 72 országban a homoszexualitás még mindig büntetendő, 

és ebből 13 országban halálbüntetéssel sújtják, és úgy véli, hogy az emberek ellen 

szexuális orientációjuk alapján folytatott erőszakos gyakorlatok és az ellenük 

elkövetett erőszakos cselekmények, például identitásuk nyilvános vállalásának 

kikényszerítése, gyűlölet-bűncselekmények, online és offline gyűlöltbeszéd és 

nevelő célzatú nemi erőszak nem maradhatnak büntetlenül;” 

2. rész „tudomásul veszi, hogy egyes országokban jogszabály született az azonos neműek 

házasságáról és élettársi kapcsolatáról, valamint szorgalmazza ezek szélesebb körű 

elismerését;” 

3. rész „elítéli a nők és kisebbségi csoportokhoz tartozó személyek testi integritásának 

megsértését; felszólítja az államokat, hogy helyezzék törvényen kívül e 

gyakorlatokat, lépjenek fel az elkövetőkkel szemben, és támogassák az áldozatokat;” 
 

Egyéb 

Inés Ayala Sender (S&D képviselőcsoport) szintén aláírta a 1. és 2. sz. módosítást. 
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7. Hong Kong, 20 évvel az átadást követően 

Jelentés: Alyn Smith (A8-0382/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 
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