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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. Nigéria 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, 
B8-0052/2018, B8-0053/2018 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0045/2018 

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

11. bek. után 3 GUE/NGL  -  

15. bek. után 2 Verts/ALE NSz - 146, 409, 37 

4 GUE/NGL  -  

V. preb. után 1 Verts/ALE NSz - 146, 430, 35 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-0045/2018  PPE  ↓  

B8-0049/2018  ECR  ↓  

B8-0050/2018  S&D  ↓  

B8-0051/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0052/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0053/2018  ALDE  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 1., 2. mód. 
 

 

2. Vu Gan, Hszie Jang, Li Ming-cse, Tasi Vangcsuk és Csöki tibeti szerzetes, emberi 

jogi aktivisták ügyei 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018, 
B8-0048/2018 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0043/2018 

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

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-0043/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0044/2018  ECR  ↓  

B8-0046/2018  S&D  ↓  

B8-0047/2018  ALDE  ↓  

B8-0048/2018  PPE  ↓  

 

 

 

3. Kongói Demokratikus Köztársaság 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, 
B8-0058/2018, B8-0059/2018, B8-0060/2018 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0054/2018  

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

12. bek. után 1 GUE/NGL ESz + 318, 293, 9 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-0054/2018  ECR  ↓  

B8-0055/2018  S&D  ↓  

B8-0056/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0057/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0058/2018  ALDE  ↓  

B8-0059/2018  EFDD  ↓  

B8-0060/2018  PPE  ↓  
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4. Marrákesi szerződés: a vakok, látáskárosultak és nyomtatott szöveget egyéb okból 

használni képtelen személyek megjelent művekhez való hozzáférésének 

megkönnyítése *** 

Ajánlás: Max Andersson (A8-0400/2017) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 594, 8, 25 

 

 

 

5. A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóság, 

a határozatok elismerése és végrehajtása, valamint a gyermekek jogellenes 

külföldre vitele * 

Jelentés: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 562, 16, 43 

 

 

6. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtása a tagállamokban 

Jelentés: Romana Tomc (A8-0406/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 387, 222, 16 

2/NSz - 290, 325, 9 

3/NSz + 340, 272, 8 

3. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

7. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 586, 32, 15 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

9. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

12. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 485, 109, 36 

15. bek. bek. eredeti szöveg NSz - 297, 305, 25 

16. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 338, 285, 6 

3 +  

21. bek. 1 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

NSz - 269, 350, 13 

24. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 349, 210, 75 

26. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 573, 33, 26 

2 +  

44. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 432, 165, 36 

48. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

A. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 292, 329, 0 

B. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ESz + 330, 231, 55 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

2 -  

3 -  

4 -  

D. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

L. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 512, 50, 63 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 7., 12. bek. 

S&D: 1. mód., 1., 15., 24., 44. bek. 

ENF: 1., 26. bek. (1. rész) 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 1., 15., 24. bek., B. preb. 

ALDE: 44. bek. 

S&D: L. preb. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

A. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „valamint az azt követő megszorító intézkedések” 

2. rész a fenti szövegrész 

 

GUE/NGL: 

3. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „elismeri, hogy egyes tagállamok lemaradtak a szükséges 

strukturális reformok végrehajtása tekintetében;”, „az agyelszívást, a magasan 

képzett munkavállalók elvándorlását tapasztaló” 

2. rész „elismeri, hogy egyes tagállamok lemaradtak a szükséges strukturális reformok 

végrehajtása tekintetében;” 

3. rész „az agyelszívást, a magasan képzett munkavállalók elvándorlását tapasztaló” 

 
D. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és elszigetelődnek, továbbá ez „maradandó hatásokat” 

okozhat” 

2. rész a fenti szövegrész 

 

ALDE: 

9. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „gazdasági világ-”,  „bizonytalan” és „fokozódó 

elterjedtsége” 

2. rész „gazdasági világ-” 
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3. rész „bizonytalan” és „fokozódó elterjedtsége” 

 
48. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „minőségi” és „bizonytalan, rosszul fizetett és átmeneti” 

2. rész „minőségi” 

3. rész „bizonytalan, rosszul fizetett és átmeneti” 

 
B. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a válság sújtotta országokban”, „válságkezelő” és „már” 

2. rész „válságkezelő” 

3. rész „a válság sújtotta országokban” 

4. rész „már” 

 

ENF: 

26. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy csak akkor állapítható meg, hogy az ifjúsági foglalkoztatási 

kezdeményezés költségvetését megfelelően használták-e fel, és teljesül-e a 

kezdeményezésnek a fiatalok fenntartható foglalkoztatáshoz való hozzásegítésére 

irányuló végső célja, ha a műveleteket megbízható és összehasonlítható adatok 

alapján szorosan és átlátható módon nyomon követik, valamint ha ambiciózusabban 

lépnek fel azon tagállamokkal szemben, amelyek nem tesznek előrelépést;” 

2. rész „felhívja a tagállamokat, hogy sürgősen javítsák a nyomon követést, a jelentéstételt 

és az adatok minőségét, valamint biztosítsák, hogy a jelenlegi ifjúsági foglalkoztatási 

kezdeményezés végrehajtásáról megbízható és összehasonlítható adatokat és 

számadatokat gyűjtenek és kellő időben az Európai Szociális Alapról szóló rendelet 

19. cikkének (2) bekezdésében meghatározott éves jelentéstételi kötelezettségnél 

gyakrabban közzéteszik; felhívja a Bizottságot, hogy a Számvevőszék ajánlásával 

összhangban vizsgálja felül az adatgyűjtésre vonatkozó iránymutatásait, hogy 

minimálisra csökkentse az eredmények túlbecsülésének kockázatát;” 

 

ALDE, ENF: 

1. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy az ifjúsági garanciának az első lépést kell jelentenie a fiatalok 

foglalkoztatással kapcsolatos igényeinek jogi alapú megközelítése felé;” kivéve: 

„jogi alapú megközelítése” 

2. rész „jogi alapú megközelítése” 

3. rész „emlékeztet rá, hogy a munkaadók kötelesek részt venni a fiatalok számára elérhető 

szakképzési programokat, kezdő állásokat és minőségi szakmai gyakorlatokat nyújtó 

folyamatokban;” 

 

GUE/NGL, S&D: 

16. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy az ifjúsági garancia és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 

nem helyettesítheti a makrogazdasági eszközöket és a fiatalok foglalkoztatását 

előmozdító más szakpolitikákat; rámutat arra, hogy az ifjúsági garancia 

megvalósításának és hatásainak értékelése során nem szabad figyelmen kívül hagyni 

a tagállamok eltérő költségvetési és makrogazdasági helyzetét;” 

2. rész „úgy véli, hogy hosszú távú strukturális reformprogramot kell felvázolni az ifjúsági 

foglalkoztatási program tekintetében, amennyiben a program időtartamát 

meghosszabbítják;” 

3. rész „hangsúlyozza, hogy az egyes tagállamok között egyértelműen eredményesebb 

koordinációra van szükség;” 
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7. A szakmai képesítésekről szóló irányelv végrehajtása és a szakmai szolgáltatások 

reformjának szükségessége 

Jelentés: Nicola Danti (A8-0401/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

14. bek. 1 ALDE  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 490, 54, 38 

 


