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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. EU–Libanon-megállapodás a tudományos és technológiai együttműködésről: 

Libanon részvétele a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs 

partnerségben (PRIMA) *** 

Ajánlás: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: egyetértés NSz + 628, 27, 22 

 

 

 

2. EU‒Mauritius halászati partnerségi megállapodás: halászati lehetőségek és 

pénzügyi hozzájáruláss *** 

Ajánlás: Norica Nicolai (A8-0053/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: egyetértés NSz + 618, 49, 15 

 

 

 

3. EU-Norvégia megállapodás a mezőgazdasági termékekre alkalmazandó kiegészítő 

kereskedelmi kedvezményekről *** 

Ajánlás: Tiziana Beghin (A8-0126/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: egyetértés NSz + 652, 10, 22 

 

 

 

4. A fehérjenövények termesztésének ösztönzésére irányuló európai stratégia 

Jelentés: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 542, 33, 109 
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5. A földhasználathoz, a földhasználat-megváltoztatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz 

kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó 

időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő beillesztése ***I 

Jelentés: Norbert Lins (A8-0262/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Ideiglenes megállapodás 

Ideiglenes 

megállapodás 

66 bizottság NSz + 574, 79, 32 

 

 

6. A Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében kötelezően 

teljesítendő éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések ***I 

Jelentés: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Ideiglenes megállapodás 

Ideiglenes 

megállapodás 

67 bizottság NSz + 343, 172, 170 

 

 

7. Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállása és 

finanszírozása ***I 

Jelentés: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Ideiglenes megállapodás 

Ideiglenes 

megállapodás 

17 bizottság NSz + 561, 89, 36 

Jogalkotási aktus tervezete 

a szöveg egésze 17MR bizottság  ↓  

Az illetékes bizottság 

módosításai – 

tömbszavazás 

1-6                

9-16 

bizottság  ↓  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1 cikk – 1 albekezdés 

– 1 pont 

2014/1141/EU, 

Euratom irányelv 

3 cikk – 1 bekezdés – 

b pont – 1 

franciabekezdés 

19 EFDD NSz ↓  

1 cikk – 1 albekezdés 

– 2 pont 

2012/1141/EU, 

Euratom irányelv 

17 cikk – 4 bekezdés 

23T EFDD NSz ↓  

1 cikk – 1 albekezdés 

– 4 pont 

2012/1141/EU, 

Euratom irányelv 

19 cikk – 1 bekezdés – 

1 albekezdés – 1 

franciabekezdés 

20 EFDD NSz ↓  

7=  

17MR 

bizottság NSz ↓  

1 cikk – 1 albekezdés 

– 4 pont 

2012/1141/EU, 

Euratom irányelv 

19 cikk – 1 bekezdés – 

1 albekezdés – 2 

franciabekezdés 

21 EFDD NSz ↓  

8 bizottság NSz ↓  

17MR bizottság  ↓  

1 cikk – 1 albekezdés 

– 4 pont 

2012/1141/EU, 

Euratom irányelv 

19 cikk – 1 bekezdés 

bek. eredeti szöveg NSz ↓  

2. cikk, 1. bek. 22 EFDD NSz ↓  

17MR bizottság  ↓  

1. preb. után 18 EFDD NSz ↓  

4. preb. 24 EFDD NSz ↓  

bek. eredeti szöveg NSz ↓  

szavazás: a Bizottság javaslata NSz ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24. mód. 

GUE/NGL: 7., 8., 23. mód. 4. preb. 1. cikk, 1. bek., 4. pont 
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Egyéb kérdések 

Helyesbítés a 3. módosításhoz: DE, EN, IT, MT, PT, SK, SL 
 

 

8. Az épületek energiahatékonyság ***I 

Jelentés: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

A Bizottság javaslatának elutasítására irányuló javaslat 

A Bizottság 

javaslatának 

elutasítására irányuló 

javaslat 

87 EFDD NSz - 42, 604, 35 

Ideiglenes megállapodás 

Ideiglenes 

megállapodás 

88 bizottság NSz + 546, 35, 96 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 87. mód. 
 

 

9. A hetedik környezetvédelmi cselekvési program végrehajtása 

Jelentés: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

7. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 363, 299, 16 

12. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 421, 255, 4 

13. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

17. bek. után 3 PPE  -  



P8_PV(2018)04-17(VOT)_HU.docx 6 PE 621.174 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

20. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

23.bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

27. bek. 4 PPE ESz - 294, 376, 9 

32. bek. után 5 PPE  -  

38. bek. 2 ECR  -  

bek. eredeti szöveg kül/ESz + 377, 303, 2 

38. bek. után 6 PPE  +  

40. bek. 1 S&D  +  

44. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 367, 303, 15 

46. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 367, 316, 2 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 583, 35, 68 

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 13., 20., 38. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

7. bek. 

1. rész „sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a felszíni vizek jó környezeti állapotának 2020-ig 

történő elérésére vonatkozó részcél nem fog megvalósulni” 

2. rész „a szennyezés, a vízfolyások morfológiájába való beavatkozások és a vízenergia 

előállítása céljából történő nagy vízkivételek okozta nyomás miatt;” 

 
 

12. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „valamint megfelelő tudományos adatok rendelkezésre 

állásának hiányában az elővigyázatosság elvének kell vezérelniük;” 

2. rész a fenti szövegrész 
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23.bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
44. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „hozzanak létre olyan területeket, ahol vízerőművet nem 

lehet létesíteni, és gondoskodjanak az ökológiai áramlások megtartásáról a 

vízfolyások teljes hosszában” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
46. bek. 

1. rész „felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy fokozzák a környezeti kihívások 

megoldásainak elterjedését, különösen amennyiben már létezik műszaki megoldás, 

de azt még nem terjesztették el maradéktalanul” 

2. rész „mint például az ammónia mezőgazdaságban való csökkentése esetében;” 
 

 

10. A nemek közötti egyenlőség uniós médiaszektoron belüli helyzete 

Jelentés: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

6. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

13. bek. 1 több mint 76 

képviselő 

rész.   

1 +  

2/ESz + 355, 322, 1 

22. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

23.bek. 3 több mint 76 

képviselő 

 +  

26. bek. 4 több mint 76 

képviselő 

 +  

27. bek. 2 több mint 76 

képviselő 

ESz - 318, 352, 6 

32. bek. után 5 több mint 76 

képviselő 

ESz - 301, 346, 30 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 523, 97, 56 

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 



P8_PV(2018)04-17(VOT)_HU.docx 8 PE 621.174 

több mint 76 

képviselő 

22. bek. 

 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

több mint 76 képviselő 

1. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „vonatkozó kötelezettségeket” és „kötelező érvényű 

intézkedések révén” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
6. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „– ideértve a kvótákat is –” 

2. rész a fenti szövegrész 
 

11. A nők és lányok szerepvállalásának a digitális ágazaton keresztül történő növelése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0183/2018 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány  

B8-0183/2018 (FEMM bizottság) 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

 +  

 

12. A fejlesztési együttműködési eszköz, a humanitárius segítségnyújtási eszköz és az 

Európai Fejlesztési Alap végrehajtása 

Jelentés: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

32. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 523, 73, 78 

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 32. bek. 

13. Az adósság fenntarthatóságának javítása a fejlődő országokban 

Jelentés: Charles Goerens (A8-0129/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

24. bek. bek. eredeti szöveg rész.   
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1 +  

2/ESz + 340, 282, 46 

27. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 638, 16, 21 

2/NSz + 362, 300, 11 

29. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

32. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 328, 324, 16 

36. bek. 1 több mint 76 

képviselő 

ESz + 416, 227, 29 

Y. preb. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 384, 253, 27 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ALDE: 27. bek. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

több mint 76 

képviselő 

Y. preb. 

 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

több mint 76 képviselő 

24. bek. 

1. rész „felszólítja a tagállamokat és a hitelező államokat, hogy a fenntartható fejlesztési 

célú beruházásokra nyújtsanak több támogatást, és tartsák magukat azon hosszú távú 

ígéretükhöz, mely szerint a jövőben a bruttó nemzeti jövedelem 0,7 %-át biztosítják 

hivatalos fejlesztési támogatásként; felszólítja a tagállamokat és a hitelező 

államokat, hogy ezt a támogatást hitelek helyett inkább vissza nem térítendő 

támogatás formájában nyújtsák, amennyiben az értékelő jelentésekből az derül ki, 

hogy az államháztartás romlása tartósan veszélyezteti a fenntartható fejlesztési célok 

megvalósítását;” 
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2. rész „ezenkívül sürgeti a hitelt nyújtó országokat, hogy a fenntartható fejlesztési célok 

elérése érdekében új, innovatív és diverzifikált finanszírozási forrásokat hozzanak 

létre, mint például a külföldi pénznemben történő tranzakciók adóját és a pénzügyi 

tranzakciós adót, amely hozzájárulhat minden egyes ország adósságának 

fenntarthatóságához, különösen pénzügyi válság idején;” 

 
27. bek. 

1. rész „támogatja az ENSZ által a felelős hitelezési politika érdekében a kereskedelem és a 

fejlesztés vonatkozásában meghatározott elveket és kéri, hogy az EU támogassa 

ezek végrehajtását, amelyek hangsúlyozzák a hitelezők és a hitelfelvevők közös 

felelősségét (az UNCTAD felelős szuverén hitelezésről és hitelfelvételről szóló 

elvei), valamint az állami finanszírozási műveletek feltétlenül szükséges parlamenti 

ellenőrzését;” 

2. rész „úgy véli, hogy a UNCTAD felelősségteljes hitelezésről és hitelfelvételről szóló 

elveit jogilag kötelező erejűvé és kikényszeríthetővé kell tenni;” 

 
29. bek. 

1. rész „hangsúlyozza kötelező erejű nemzetközi szabályokról kell megállapodni a 

tisztességtelen célú és törvénytelen hitelek problémájának kezelésére; ezért úgy véli, 

hogy az adósság-átütemezést független adósságellenőrzéssel kell támogatni a 

törvénytelen és tisztességtelen célú hitelek egyéb hitelektől való megkülönböztetése 

érdekében;” 

2. rész „hangsúlyozza, hogy a törvénytelen és tisztességtelen célú hiteleket semmissé kell 

nyilvánítani;” 

 
32. bek. 

1. rész „hangsúlyozza az adósságválság igazságos, gyors és fenntartható módon történő 

megoldását egy nemzetközi adósságkezelő mechanizmus létrehozása révén, amely 

az UNCTAD államadósság-rendezési ütemtervére” 

2. rész „valamint a Nemzetközi Adósságátütemezési Bíróság létrehozására, az úgynevezett 

„Stiglitz” Bizottság ötletére épül;” 
 

 

14. A gazdasági, társadalmi és területi kohézió Unión belüli megerősítése 

Jelentés: Marc Joulaud (A8-0138/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Alternatív 

állásfoglalási 

indítvány 

1 ENF NSz - 81, 566, 13 

szavazás: a REGI bizottság állásfoglalása (a 

szöveg egésze) 

NSz + 506, 71, 45 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 1. mód. 

 


