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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. Uganda, ellenzéki parlamenti képviselők letartóztatása 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, 
B8-0372/2018, B8-0378/2018 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány: RC-B8-0364/2018 

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

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-0364/2018  ECR  ↓  

B8-0365/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0367/2018  S&D  ↓  

B8-0368/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0372/2018  PPE  ↓  

B8-0378/2018  ALDE  ↓  

 

 

 

2. Mianmar, nevezetesen Va Lon és Kjaw Szo O újságírók ügye 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, 
B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány: RC-B8-0371/2018 

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

10. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-0371/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0374/2018  ECR  ↓  

B8-0376/2018  S&D  ↓  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

B8-0379/2018  EFDD  ↓  

B8-0380/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0381/2018  PPE  ↓  

B8-0382/2018  ALDE  ↓  

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 10. bek. 
 

Egyéb 

Jordi Solé (Verts/ALE képviselőcsoport) szintén aláírta az RC-B8-0371/2018. sz. közös állásfoglalásra 

irányuló indítványt. 
 

 

3. Kambodzsa, nevezetesen Kem Sokha ügye 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, 
B8-0375/2018, B8-0377/2018 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány: RC-B8-0366/2018 

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

9. bek. után 1 GUE/NGL  -  

10. bek. után 2 GUE/NGL  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-0366/2018  ECR  ↓  

B8-0369/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0370/2018  S&D  ↓  

B8-0373/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0375/2018  PPE  ↓  

B8-0377/2018  ALDE  ↓  

 

Egyéb 
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Jordi Solé (Verts/ALE képviselőcsoport) szintén aláírta az RC-B8-0366/2018. sz. közös 

állásfoglalásra irányuló indítványt. 
 

 

4. Az Eurojust és Albánia közötti együttműködési megállapodás * 

Jelentés: Laura Ferrara (A8-0275/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 541, 21, 17 

 

 

5. Az egyéneknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és 

ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelme és az ilyen adatok szabad 

áramlása ***I 

Jelentés: Cornelia Ernst (A8-0313/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Ideiglenes megállapodás 

Ideiglenes 

megállapodás 

118 bizottság NSz + 527, 51, 27 

A Bizottsági 

nyilatkozatai 

119 bizottság  +  

 

 

 

6. Egységes digitális kapu ***I 

Jelentés: Marlene Mizzi (A8-0054/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

A Bizottság javaslatának elutasítására irányuló javaslat 

A Bizottság 

javaslatának 

elutasítására irányuló 

javaslat 

174 EFDD NSz - 55, 534, 18 

Ideiglenes megállapodás 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Ideiglenes 

megállapodás 

173 bizottság NSz + 539, 61, 17 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 174. mód. 
 

 

7. A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség 

alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása (Koszovó) 

***I 

Jelentés: Tanja Fajon (A8-0261/2016) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: határozat 

intézményközi 

tárgyalások 

megkezdéséről 

NSz + 420, 186, 22 

 

 

 

8. A 2018. júliusi tüzek Görögország Attika régiójában, Matiban, és az EU válasza 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, 
B8-0393/2018, B8-0394/2018 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány: RC-B8-0388/2018 

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

3. bek. után 4 ENF NSz - 77, 539, 14 

5 GUE/NGL NSz - 177, 311, 137 

C. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz - 289, 329, 14 

C. preb. után 1 ENF NSz - 82, 540, 9 

2 ENF NSz - 80, 544, 10 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

7 Verts/ALE ESz + 354, 277, 3 

D. preb. után 3 ENF NSz - 77, 543, 16 

6 GUE/NGL NSz - 183, 309, 135 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 

B8-0388/2018  ECR  ↓  

B8-0390/2018  ALDE  ↓  

B8-0391/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0392/2018  S&D  ↓  

B8-0393/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0394/2018  PPE  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 1., 2., 3., 4., 5., 6. mód. 

Verts/ALE: C. preb. (2. rész) 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 

C. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és mivel”, „az” „ ilyen helyzetek bizonyos mértékig 

egyszerre kiszámíthatatlanok és elkerülhetetlenek;” 

2. rész a fenti szövegrész 
 

 

9. Khan al-Ahmar és más beduin falvak lerombolásának veszélye 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0383/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, 

B8-0387/2018, B8-0389/2018 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Közös állásfoglalási indítvány: RC-B8-0384/2018 

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

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) ESz + 320, 277, 34 

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

B8-0383/2018  PPE  ↓  

B8-0384/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0385/2018  ALDE  ↓  

B8-0386/2018  ECR  ↓  

B8-0387/2018  S&D  ↓  

B8-0389/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Egyéb 

Jordi Solé (Verts/ALE képviselőcsoport) szintén aláírta az RC-B8-0384/2018. sz. közös 

állásfoglalásra irányuló indítványt. 
 

 

10. A műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai 

stratégia 

Jelentés: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

18. bek. 1 ENF  -  

20. bek. 2 ENF NSz - 76, 544, 5 

33. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 -  

P. preb. 3 EFDD  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 597, 15, 25 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 2. mód. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 

33. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a halászeszközöket és” és „a tisztítás során összegyűjtött 

hulladékok ne tartozzanak semmiféle költségtérítési rendszer hatálya alá” 
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2. rész „a halászeszközöket és” 

3. rész „a tisztítás során összegyűjtött hulladékok ne tartozzanak semmiféle költségtérítési 

rendszer hatálya alá” 
 

 

11. A vegyi anyagokkal, a termékkel és a hulladékkal kapcsolatos jogszabályok közötti 

kapcsolódási pontok kezelésének lehetőségei 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0363/2018 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány: B8-0363/2018  

(ENVI bizottság) 

12. bek. 1 Verts/ALE ESz + 414, 213, 8 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  +  

 

 

 

12. Az antimikrobiális rezisztencia leküzdése érdekében kialakított egységes 

egészségügyi megközelítésre vonatkozó európai cselekvési terv 

Jelentés: Karin Kadenbach (A8-0257/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

63. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 367, 250, 16 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 589, 12, 36 

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

több mint 76 

képviselő: 

63. bek. 

 

 

13. Európa mozgásban: az uniós mobilitás jövője 

Jelentés: Újhelyi István (A8-0241/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

NSz + 525, 32, 78 

 

 



P8_PV(2018)09-13(VOT)_HU.docx 9 PE 628.014 

 

 

 

 

 

 

14. A növényvédő szerekről szóló rendelet végrehajtása 

Jelentés: Pavel Poc (A8-0268/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

5. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3/ESz + 312, 300, 24 

7. bek. után 2 GUE/NGL NSz + 360, 243, 26 

8. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

16. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 293, 329, 2 

29. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz - 186, 443, 2 

32. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ESz + 317, 282, 26 

2/NSz - 190, 415, 16 

3/ESz + 324, 263, 44 

34. bek. után 1 PPE rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

36. bek. után 3 GUE/NGL NSz + 317, 294, 20 

4 GUE/NGL NSz + 311, 289, 31 

39. bek. után 5 GUE/NGL NSz - 97, 440, 94 

42. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz - 210, 399, 22 

A. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

C. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

J. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 529, 34, 63 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 2., 3., 4., 5. mód. 

Verts/ALE: 32. bek. (2. rész), 42. bek. (2. rész) 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

8. bek. 

1. rész „emlékeztet arra, hogy az elővigyázatosság elve az Európai Unióról szóló szerződés 

191. cikkében lefektetett általános uniós elv, és hogy ezen elv célja a 

környezetvédelem magas szintjének biztosítása az” és „megelőző döntéshozatal 

révén;” 

2. rész „elképzelhető kockázatokra felkészülő” és „ismételten felhívja a figyelmet arra, 

hogy az elővigyázatosság elvét a peszticidekre vonatkozó kockázatelemzést 

általános összefüggésrendszerében nem alkalmazzák;” 

 
A. preb. 
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1. rész „mivel az 1107/2009/EK rendelet (a továbbiakban: a rendelet) végrehajtásának 

értékelése azt mutatta,” 

2. rész „hogy az emberi és állati egészség, valamint a környezet védelmére vonatkozó 

célkitűzések nem valósulnak meg teljes mértékben, és” 

3. rész „hogy a rendelet valamennyi célkitűzésének megvalósítása érdekében javításokat 

lehet eszközölni;” 

 
C. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „nem bizonyult kielégítőnek, és” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
J. preb. 

1. rész „mivel megállapítást nyert, hogy az illetékes nemzeti hatóságok teljesítménye 

jelentős mértékben befolyásolja a hatóanyagok értékelését; mivel az egyes 

tagállamok között a rendelkezésükre álló szakértelem és személyzet tekintetében 

komoly különbségek vannak; mivel a rendeletet és a vonatkozó jogi előírásokat a 

tagállamok nem egységesen hajtják végre, jelentős hatásokkal jár a közegészségre és 

a környezetre;” 

2. rész „jelentős hatásokkal jár a közegészségre és a környezetre;” 

 

GUE/NGL: 

1. mód. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 

Verts/ALE: 

16. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „üdvözli ezzel összefüggésben, hogy a Bizottság az 

általános élelmiszerjog REFIT-értékelésében arra a következtetésre jutott, hogy az 

EFSA messzemenően átláthatóan működik, és a társjogalkotók által előírt szigorú 

titoktartási szabályok keretei között megosztotta az adatokat;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
29. bek. 

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

2. rész a fenti szövegrész 

 
32. bek. 

1. rész „aggodalmának ad hangot amiatt, hogy csak kevés számú új anyagot 

engedélyeztek,” 

2. rész „de ugyanakkor több más anyagot kivontak a forgalomból;” 

3. rész „hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy a növényvédő szerek megfelelő eszköztára 

álljon a mezőgazdasági termelők rendelkezésére annak érdekében, hogy biztosítani 

tudják az EU élelmiszer-ellátását;” 

 
42. bek. 

1. rész „üdvözli az elővigyázatosság elvének Bizottság általi, az általános élelmiszerjog 

REFIT-értékelése keretében kinyilvánított értelmezését, amely szerint az nem a 

kockázatkezelési megközelítés egyik alternatívája, hanem inkább annak egyik 

sajátos formája; emlékeztet arra, hogy ezt a véleményt az Európai Bíróság ítéletei is 

alátámasztják;” 

2. rész „felhívja a Bizottságot annak értékelésére, hogy a rendeletben megállapított 

kritériumok e tekintetben megfelelnek-e a célnak;” 
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S&D, Verts/ALE: 

5. bek. 

1. rész „aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a rendelet hatékony megvalósítása elmaradt,” 

2. rész „és hogy ennek következményeképpen a rendeletben a mezőgazdasági termeléssel és 

innovációval kapcsolatban kitűzött célok a gyakorlatban nem valósulnak meg;” 

3. rész „kiemeli, hogy részben az innováció alacsony foka miatt csökken a peszticid-

hatóanyagok száma;” 
 

 

15. Az egységes piacon belül forgalmazott termékek eltérő minősége 

Jelentés: Olga Sehnalová (A8-0267/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

22. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

33. bek. után 1 több mint 76 

képviselő 

NSz + 305, 279, 20 

37. bek. bek. eredeti szöveg NSz - 248, 340, 4 

42. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 347, 223, 36 

E. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 310, 279, 4 

O. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

Q. preb. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 366, 188, 23 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 464, 69, 17 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D, Verts/ALE:   1. mód., 37. bek., 42. bek., E. preb. (2. rész) 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

több mint 76 

képviselő: 

37., 42. bek., Q. preb. 

 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 
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több mint 76 képviselő: 

22. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „hogy kiküszöbölhető legyen a kereskedelmi márkákat és a 

márkajelzéssel ellátott termékeket érintő fogalomzavar;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
E. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „minden körülmények között vagy csak” és „mivel a 

Bizottsággal megállapításai szerint – amennyiben helyénvaló – a tisztességtelen 

kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv I. mellékletébe sorolás nagyobb 

jogbiztonságot eredményez, ami a fogyasztók jobb védelméhez és a piacon jelenlévő 

gyártók közötti tisztességesebb versenyhez vezet;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
O. preb. 

1. rész „mivel az Európai Unió valamennyi fogyasztója ugyanazokkal a jogokkal 

rendelkezik, és mivel a vizsgálatok azt mutatják, hogy bizonyos termelők és gyártók 

különböző minőségű termékeket értékesítenek ugyanazzal a márkanévvel és 

megtévesztően azonos megjelenéssel, valamint hogy bizonyos termékek egyes 

országokban kevesebb mennyiségű fő összetevőt vagy a jobb minőségű összetevők 

helyett gyengébb minőségű összetevőket tartalmaznak; mivel ez a probléma azokban 

az országokban a legelterjedtebb, amelyek 2004 óta csatlakoztak az EU-hoz;” 

2. rész „mivel a vizsgálatok során olyan esetekre derült fény, hogy a különböző 

országokban jelentősen eltérő árakon értékesítik ugyanazt a terméket vagy olyan 

termékeket, amelyek megtévesztően azonos megjelenésűek, ugyanakkor gyengébb 

minőségűek vagy más az ízük, állaguk, illetve egyéb eltérő érzékszervi jellemzőkkel 

rendelkeznek; mivel mindez még abban az esetben is a márkaidentitással való 

visszaélés, és sérti azt az elvet, amely szerint minden fogyasztót egyenlő 

bánásmódban kell részesíteni, ha ez nem is sérti a szabad piacgazdaság elveit, illetve 

a címkézésre vagy az élelmiszerekre vonatkozó egyéb jelenlegi jogszabályokat;” 

 


