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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. Georgios Kyrtsos mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem 

Jelentés: Laura Ferrara (A8-0291/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: határozatra 

irányuló javaslat 

 +  

 

 

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

alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országai ***I 

Jelentés: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 611, 20, 11 

 

 

3. EU–Marokkó megállapodás a tudományos és technológiai együttműködésről: 

Marokkónak a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs 

partnerség (PRIMA) programban való részvételére vonatkozó feltételek *** 

Ajánlás: Aldo Patriciello (A8-0281/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: egyetértés NSz + 566, 64, 17 

 

 

 

4. EU–Kanada légiközlekedési megállapodás *** 

Ajánlás: Francisco Assis (A8-0254/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: egyetértés NSz + 583, 42, 23 

 

 

 



P8_PV(2018)10-02(VOT)_HU.docx 3 PE 628.319 

5. Az olasz Campione d’Italia településnek és a Luganói-tó olaszországi vizeinek 

bevonása az Unió vámterületébe * 

Jelentés: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 569, 12, 71 

 

 

6. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: az 

EGF/2018/001 NL/Financial service activities kérelem 

Jelentés: Ivana Maletić (A8-0294/2018) (az összes parlamenti képviselő többsége és a leadott 
szavazatok háromötöde szükséges) 

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 573, 68, 10 

 

 

7. Audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtása ***I 

Jelentés: Sabine Verheyen és Petra Kammerevert (A8-0192/2017) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

A Bizottság javaslatának elutasítására irányuló javaslat 

A Bizottság 

javaslatának 

elutasítására irányuló 

javaslat 

84 EFDD NSz - 138, 478, 37 

Ideiglenes megállapodás 

Ideiglenes 

megállapodás 

83 bizottság NSz + 452, 132, 65 

Jogalkotási aktus tervezete 

a szöveg egésze 83MR bizottság  ↓  

Az illetékes bizottság 

módosításai – 

tömbszavazás 

1-42 

44-66 

70-82 

bizottság  ↓  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

1. cikk, 1. bekezdés, 1. 

pont, b) alpont 

2010/13/EU irányelv, 

1. cikk, 1. bekezdés, 

aa) pont 

85T EFDD NSz ↓  

83MR bizottság  ↓  

43 bizottság  ↓  

1. cikk, 8. albekezdés 

2010/13/EU irányelv, 

6. cikk 

83MR bizottság rész.   

1 ↓  

2/NSz ↓  

1. cikk, 9. albekezdés 

2010/13/EU irányelv, 

6. cikk után 

83MR bizottság rész.   

1 ↓  

2 ↓  

1. cikk, 10. albekezdés 

2010/13/EU irányelv, 

6a. cikk 

83MR bizottság rész.   

1 ↓  

2 ↓  

1. cikk, 11. albekezdés 

2010/13/EU irányelv, 

7. cikk 

83MR bizottság rész.   

1 ↓  

2 ↓  

1. cikk, 1. bekezdés, 

11. pont, a) pont előtt 

2010/13/EU irányelv, 

9. cikk, 1. bekezdés, d) 

pont után 

87 EFDD  ↓  

1. cikk, 1. albekezdés 

12. pont után 

2010/13/EU irányelv, 

10. cikk, 2. bekezdés 

után 

88 EFDD  ↓  

1. cikk, 1. albekezdés, 

12. pont után 

2010/13/EU irányelv, 

10. cikk, 4. bek. 

83MR bizottság rész.   

1 ↓  

2 ↓  

1. cikk, 1. albekezdés 

15. pont 

2010/13/EU irányelv, 

86T EFDD NSz ↓  

83MR bizottság rész.   
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

13. cikk 
1/NSz ↓  

2 ↓  

67 bizottság  ↓  

68 bizottság  ↓  

69 bizottság  ↓  

1. cikk, 1. albekezdés 

19. pont 

2010/13/EU irányelv, 

IX. fejezet után, 28b. 

cikk 

83MR bizottság rész.   

1 ↓  

2 ↓  

18. preb. 83MR bizottság NSz ↓  

19. preb. 83MR bizottság kül. ↓  

20. preb. 83MR bizottság kül. ↓  

21. preb. 83MR bizottság kül. ↓  

22. preb. 83MR bizottság kül. ↓  

28. preb. 83MR bizottság kül. ↓  

29. preb. 83MR bizottság kül. ↓  

30. preb. 83MR bizottság kül. ↓  

34. preb. 83MR bizottság kül. ↓  

35. preb. 83MR bizottság NSz ↓  

36. preb. 83MR bizottság rész.   

1/NSz ↓  

2 ↓  

szavazás: a Bizottság javaslata NSz ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 83MR módosítás 18., 35., 36. preb. (1. rész); 83MR módosítás 1. cikk, 9. albekezdés 

[6. cikk] (2. rész); 83MR módosítás 1. cikk, 18. albekezdés [13. cikk] (1. rész) 

EFDD: 84., 85., 86. mód. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 83MR módosítás 19., 20., 21., 22., 28., 29., 30. és 34. preb. 
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Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 

83MR mód. 36. preb. 

1. rész „Az európai alkotásokba történő beruházás megfelelő szintjének biztosítása 

érdekében lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy a területükön letelepedett 

médiaszolgáltatók részére pénzügyi kötelezettségeket írjanak elő. E kötelezettségek 

teljesítése az európai alkotások gyártásához való közvetlen hozzájárulásnak és ilyen 

alkotásokra vonatkozó jogok megszerzésének a formájában történhet. A tagállamok 

kivethetnek pénzalapba befizetendő adókat is, amelyek alapja a területükön nyújtott 

vagy a területüket célzó audiovizuális médiaszolgáltatások által generált bevétel. A 

pénzügyi kötelezettségek és a tagállamok eltérő kultúrpolitikája közötti közvetlen 

kapcsolatra tekintettel ez az irányelv egyértelművé teszi, hogy egy tagállam más 

tagállamban letelepedett médiaszolgáltatók számára is előírhat ilyen pénzügyi 

kötelezettségeket, ha szolgáltatásaik az adott tagállam területét célozzák.” 

2. rész „Ebben az esetben a pénzügyi kötelezettségeket kizárólag a célzott tagállam 

közönsége révén keletkezett bevételre kell kivetni. Azoknak a médiaszolgáltatóknak, 

amelyek egy célzott tagállamban kötelesek hozzájárulást fizetni valamely 

filmfinanszírozási rendszerbe, megkülönböztetésmentes módon részesülniük kell a 

médiaszolgáltatók számára az adott filmfinanszírozási rendszer keretében nyújtott 

támogatásból, akkor is, ha nem abban a tagállamban vannak letelepedve. 

 
83MR mód. 1. cikk, 9. albekezdés [6. cikk] 

1. rész A teljes szöveg, kivéve a 6. cikk, 1. albekezdés, b) pontot. 

2. rész 6. cikk, 1. albekezdés, b) pont 

 
83MR mód. 1. cikk, 10. albekezdés [6a. cikk] 

1. rész 6a. cikk, 1., 2. bek. 

2. rész 6a. cikk, 3., 4. bek. 

 
83MR mód. 1. cikk, 11. albekezdés [7. cikk] 

1. rész A teljes szöveg, kivéve 7. cikk, 2.,3.,4. bek. 

2. rész 7. cikk, 2., 3., 4. bek. 

 
83MR mód. 1. cikk, 13. albekezdés [9. cikk] 

1. rész A teljes szöveg, kivéve 9. cikk, 1. bek., g) pont; 4. bek. 

2. rész 9. cikk, 1. bek., g) pont; 4. bek. 

 
83MR mód. 1. cikk, 14. albekezdés, b) pont [10. cikk, 4. bek.] 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „A tagállamok dönthetnek úgy, hogy megtiltják a támogatói 

logó megjelenítését a gyermekműsorok közben.” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
83MR mód. 1. cikk, 18. albekezdés [13. cikk] 

1. rész 13. cikk, 1., 2. bek. 

2. rész 13. cikk, 3-7. bek. 

 
83MR mód. 1. cikk, 23. albekezdés [IXa. fejezet] 

1. rész A szöveg egésze, kivéve a 28a. cikk 1., 2. bek. és a 28b. cikk 3. bek. h) pontja és a 

bekezdés a j) pont után. 

2. rész 28a. cikk, 1., 2. bek. 28b. cikk, 3. bek., h) pont bekezdés a j) pont után 
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8. 5/2018. sz. költségvetés-módosítási tervezet: az Előcsatlakozási Támogatási 

Eszközből (IPA II) Törökországnak nyújtott támogatáshoz kapcsolódó tartalék 

törlése, az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz és a humanitárius 

segítségnyújtás más sürgős intézkedések érdekében történő megerősítése , valamint 

az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (INEA) 

létszámtervének a WiFi4EU kezdeményezés kapcsán történő módosítása 

Jelentés: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 

észrevételek 

(1) bek. 1T GUE/NGL NSz - 46, 558, 47 

bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 578, 41, 31 

2 +  

2. bek. után 2 GUE/NGL NSz - 301, 328, 27 

4. bek. 3rev GUE/NGL NSz - 281, 337, 39 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 544, 28, 74 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

GUE/NGL: 1., 2., 3. mód. 

ENF: 1. bek. (1. rész), 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 

1. bek. 

1. rész „tudomásul veszi a Bizottság által benyújtott 5/2018. számú költségvetés-módosítási 

tervezetet, amely az IPA II-ből Törökország számára kötelezettségvállalási 

előirányzatok és kifizetési előirányzatok tekintetében képzett tartalék törlésére”, 

„irányul;” 

2. rész „az ENI kötelezettségvállalási előirányzatainak és a humanitárius segítségnyújtás 

kifizetési előirányzatainak emelésére, valamint az INEA létszámtervének a WiFi4EU 

kezdeményezés kapcsán történő megerősítésére;” 

 


