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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. 6/2018. sz. költségvetés-módosítási tervezet: A kifizetési és kötelezettségvállalási 
előirányzatok csökkentése (saját források)

Jelentés: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

egyetlen szavazás NSz + 612, 25, 27

2. A Rugalmassági Eszköznek a migráció, a menekültáradat és a biztonsági 
fenyegetések jelenlegi kihívásainak kezelésére szolgáló azonnali költségvetési 
intézkedések finanszírozása céljából történő igénybevétele

Jelentés: Daniele Viotti (A8-0455/2018) (minősített többség és a leadott szavazatok háromötöde 
szükséges)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

egyetlen szavazás NSz + 532, 89, 47

3. Az EU Szolidaritási Alapjának az Unió 2019. évi általános költségvetéséből 
folyósítandó előlegkifizetések biztosítása céljára történő igénybevétele

Jelentés: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018) (minősített többség és a leadott szavazatok 
háromötöde szükséges)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

egyetlen szavazás NSz + 639, 29, 5

4. Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – 
összes szakasz

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

1.1. fejezet 1 tömb -
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

1.2. fejezet 2 tömb -

2. fejezet 3 tömb -

3. fejezet 4 tömb -

4. fejezet 5 tömb -

5. fejezet 6 tömb NSz - 62, 547, 65

5. Az Európai Unió új általános költségvetése a 2019. évi pénzügyi évre

Jelentés: Daniele Viotti és Paul Rübig (A8-0454/2018)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

1. bek. 17 EFDD NSz - 262, 397, 11

1 GUE/NGL -

2 GUE/NGL -

3 GUE/NGL -

4 GUE/NGL -

5 GUE/NGL -

rész.

1 -

2 -

6 GUE/NGL

3 -

7 GUE/NGL -

8 GUE/NGL -

9 GUE/NGL -

10 GUE/NGL -

1. bek. után

19 ENF -

2. bek. után 11 GUE/NGL NSz - 146, 518, 10
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

12 GUE/NGL NSz - 112, 494, 63

rész.

1 +

3. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

13 GUE/NGL NSz - 267, 372, 31

14 GUE/NGL NSz - 305, 343, 18

5. bek. után

15 GUE/NGL NSz - 265, 401, 6

8. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

8. bek. után 18 EFDD NSz - 106, 537, 29

10. bek. 16T=
20T=

GUE/NGL
ENF

NSz - 137, 526, 7

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 451, 142, 78

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
EFDD: 17., 18. mód.
GUE/NGL: 11., 12., 13., 14., 15., 16. mód.
ENF: 20. mód.

Külön szavazásra irányuló kérelmek
GUE/NGL: 8. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
GUE/NGL:
3. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az uniós polgárok biztonsága fokozásának és a 

honvédelemnek;”
2. rész a fenti szövegrész

S&D:
6. mód.
1. rész „sajnálattal hangsúlyozza, hogy a katasztrófák gyakran azokat a magánszemélyeket 

vagy tagállamokat fenyegetik, akik kevesebb eszközzel rendelkeznek önmaguk 
megvédésére; úgy véli, hogy a természeti vagy ember okozta katasztrófákra a lehető 
leggyorsabban választ kell adni, hogy a károk a lehető legkisebbek legyenek, és meg 
lehessen menteni az embereket és a vagyontárgyakat;”

2. rész „felhívja a figyelmet arra, hogy tovább kell növelni a finanszírozást, különösen az 
Unión belüli katasztrófamegelőzéshez és az arra való felkészültséghez kapcsolódó 
költségvetési sorokon, figyelembe véve”

3. rész „különösen (az emberéleteket követelő tragikus) görögországi, spanyolországi és 
portugáliai tüzeket, amelyek súlyos és drámai hatással jártak az emberekre nézve;”
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6. EU–Japán stratégiai partnerségi megállapodás ***

Ajánlás: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

szavazás: egyetértés NSz + 474, 152, 40

7. EU–Japán stratégiai partnerségi megállapodás (állásfoglalás)

Jelentés: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

1. bek. 1 Verts/ALE -

24 GUE/NGL NSz - 81, 523, 62

25 GUE/NGL NSz - 89, 552, 27

26 GUE/NGL NSz - 83, 540, 44

27 GUE/NGL NSz - 110, 531, 22

32 GUE/NGL NSz - 102, 552, 14

33 GUE/NGL NSz - 121, 540, 8

34 GUE/NGL NSz - 109, 546, 11

35 GUE/NGL NSz - 115, 539, 14

36 GUE/NGL NSz - 140, 488, 33

1. bek. után

37 GUE/NGL NSz - 32, 572, 63

5. bek. 14 GUE/NGL NSz - 54, 547, 69

7. bek. 15 GUE/NGL NSz - 113, 523, 33

38 GUE/NGL NSz - 70, 580, 198. bek.

2 Verts/ALE NSz - 146, 496, 23

9. bek. 3 Verts/ALE -

9. bek. után 39 GUE/NGL NSz - 182, 454, 26
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

4 Verts/ALE -10. bek.

16 GUE/NGL NSz - 194, 441, 28

11. bek. 40 GUE/NGL NSz - 132, 492, 39

13. bek. 5 Verts/ALE NSz - 138, 501, 27

6 Verts/ALE NSz - 165, 488, 1414. bek.

17 GUE/NGL NSz - 155, 500, 13

7 Verts/ALE -14. bek. után

41 GUE/NGL NSz - 100, 525, 42

18 GUE/NGL NSz - 85, 520, 5417. bek.

8 Verts/ALE NSz - 153, 478, 35

17. bek. után 19 GUE/NGL NSz - 151, 488, 32

42 GUE/NGL NSz - 69, 566, 30

9 Verts/ALE -

19. bek.

bek. eredeti szöveg NSz + 528, 81, 61

10 Verts/ALE -

20 GUE/NGL NSz - 194, 461, 14

20. bek.

bek. eredeti szöveg NSz + 623, 34, 11

11 Verts/ALE NSz - 163, 479, 1421. bek.

21 GUE/NGL NSz - 198, 462, 8

21. bek. után 12 Verts/ALE NSz - 165, 492, 9

22 GUE/NGL NSz - 90, 524, 4622. bek.

43 GUE/NGL NSz - 142, 493, 33

23.bek. 44 GUE/NGL NSz - 158, 497, 12

25. bek. után 13 Verts/ALE -

29. bek. után 23 GUE/NGL NSz - 127, 526, 13

A. preb. 28 GUE/NGL NSz - 75, 573, 18
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

B. preb. 29 GUE/NGL NSz - 115, 488, 62

D. preb. 30 GUE/NGL NSz - 69, 588, 10

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 474, 156, 40

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE: 2., 5., 6., 8., 11., 12. mód.
GUE/NGL: 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 

33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43. és 44. mód. 19., 20. bek.

Egyéb
Hibajegyzék: Az összes nyelvi változatot érinti.
A 31a. módosítást visszavonták.

8. EU–Japán stratégiai partnerségi megállapodás ***

Ajánlás: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

szavazás: egyetértés NSz + 535, 84, 45

9. EU–Japán stratégiai partnerségi megállapodás (állásfoglalás)

Jelentés: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

6. bek. után 1 S&D NSz - 294, 354, 21

9. bek. 2 Verts/ALE NSz + 376, 251, 34

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 547, 74, 52

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
S&D: 1. mód.
Verts/ALE: 2. mód.
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10. EU–Jordánia euromediterrán légi közlekedési megállapodás (Horvátország 
csatlakozása) ***

Ajánlás: Keith Taylor (A8-0371/2018)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

szavazás: egyetértés NSz + 644, 11, 19

11. Az Európai horizont létrehozása – részvételi és terjesztési szabályainak 
megállapítása ***I

Jelentés: Dan Nica (A8-0401/2018)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Az illetékes bizottság 
módosításai – 
tömbszavazás

1-3
5

7-34
36-40
42-47
50-55
57-61
68-70

73
75-91

93
96-101
103-
116
118
120-
159
161-
164
168-
170

bizottság +

rész.

1 +

6 bizottság

2 +

Az illetékes bizottság 
módosításai – külön 

szavazás

35 bizottság kül. +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

48 bizottság kül. +

rész.

1 +

56 bizottság

2 +

rész.

1 +

67 bizottság

2 +

72 bizottság kül. +

rész.

1 +

92 bizottság

2 +

rész.

1 +

94 bizottság

2 +

rész.

1 +

2 +

95 bizottság

3/NSz + 524, 105, 39

rész.

1 +

102 bizottság

2 +

rész.

1 +

119 bizottság

2 +

rész.167 bizottság

1 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2 +

1. cikk, 3. bek., b) pont 190T GUE/NGL, 
Verts/ALE

NSz - 183, 462, 21

2. cikk, 1. bek., 1-3. 
pont

62MR1 bizottság +

2. cikk, 1. bek., 1. pont 
után

173 több mint 38 
képviselő

ESz - 70, 577, 18

62MR2 bizottság NSz + 510, 133, 192. cikk, 1. bek., 4. pont

193 GUE/NGL ↓

2. cikk, 1. bek., 5-25j. 
pont

62MR3 bizottság ESz + 584, 41, 26

63MR1 bizottság +3. cikk, 1. bek.

174 GUE/NGL ↓

rész.

1/Esz - 311, 346, 4

197 Verts/ALE

2/NSz - 284, 373, 7

3. cikk, 2. bek., a) pont

63MR2 bizottság +

3. cikk, 2. bek., a) pont 
előtt és után

63MR3 bizottság +

63MR4 bizottság +3. cikk, 2. bek., b) pont

175 GUE/NGL -

183 EFDD NSz - 94, 527, 48

rész.

1 +

63MR5 bizottság

2 +

3. cikk, 2. bek., c) pont

176 GUE/NGL ↓

177 GUE/NGL ESz - 61, 573, 253. cikk, 2. bek., d) pont

63MR6 bizottság +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

4. cikk, 1. bek., 1. pont 64MR1 bizottság +

184 EFDD NSz - 123, 534, 104. cikk, 1. bek.,  2. 
pont, bevezető rész

64MR2 bizottság +

4. cikk, 1. bek., 2a-f) 
pont, 3-4 pont

64MR3 bizottság +

192T GUE/NGL, 
Verts/ALE

NSz - 183, 466, 17

rész.

1 +

5. cikk

65 bizottság

2/ESz + 504, 150, 9

6. cikk, cím 66MR1 bizottság +

6. cikk, 1. bek. 178 GUE/NGL NSz - 47, 602, 14

6. cikk, 2. bek. 66MR2 bizottság +

185 EFDD NSz - 116, 531, 166. cikk, 4. bek.

66MR3 bizottság +

6. cikk, 6. bek. 66MR4 bizottság +

179 GUE/NGL NSz - 57, 599, 116. cikk, 7. bek.

66MR5 bizottság +

66MR6
T

bizottság ESz + 337, 326, 36. cikk, 8. bek.

180 GUE/NGL NSz ↓

6. cikk, 9. bek. 66MR7
T

bizottság +

181 GUE/NGL -9. cikk, 1. bek.

71MR1
=

172MR
1=

bizottság
több mint 38 

képviselő

+

9. cikk, 2., 3. bek. 71MR2 bizottság +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

172MR
2

több mint 38 
képviselő

↓

198 Verts/ALE -

71MR3
=

172MR
3=

bizottság
több mint 38 

képviselő

+

9. cikk, 3. bek. után 
(3a)

199 Verts/ALE -

172MR
4

több mint 38 
képviselő

-9. cikk, 3. bek. után 
(3b-d)

71MR4 bizottság ESz + 588, 69, 3

9. cikk, 3c-9. bek. 71MR5
=

172MR
5=

bizottság
több mint 38 

képviselő

+

12. cikk, 1. bek., a) 
pont

171 ECR NSz - 137, 512, 19

194 GUE/NGL, 
Verts/ALE

-12. cikk, 1. bek., d) 
pont, ii. alpont

74MR1 bizottság +

12. cikk, 1. bek., d) 
pont, 2. albekezdés, 4. 

fr. bek. után

74MR2 bizottság +

20. cikk után 201 GUE/NGL NSz - 138, 498, 31

117 bizottság +I. melléklet, 2. pont, 4. 
bek., b) pont, 1. bek. 

186 EFDD NSz ↓

188T GUE/NGL, 
Verts/ALE

NSz - 187, 464, 16IV. melléklet, 16. pont

160 bizottság kül. +

rész.

1/Esz - 297, 366, 4

V. melléklet, 4. bek. 200 Verts/ALE

2/NSz - 274, 370, 13
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

165 bizottság +

187 EFDD, 
Verts/ALE:

NSz - 280, 368, 14V. melléklet, 2. 
táblázat

166 bizottság +

189T GUE/NGL, 
Verts/ALE

NSz - 289, 343, 253. preb.

4 bizottság NSz + 367, 274, 18

191T GUE/NGL, 
Verts/ALE

-

rész.

1/NSz + 450, 177, 36

29. preb.

41 bizottság

2 +

195 Verts/ALE -41. preb.

49 bizottság +

41. preb. után 196 Verts/ALE ↓

szavazás: a Bizottság javaslata NSz + 548, 70, 49

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
GUE/NGL: 178., 179., 180., 189., 190., 192., 201. mód.
EFDD: 183., 184., 185., 186., 187. mód.
Verts/ALE: 4., 41. (1. rész), 62MR2, 95. (3. rész), 187., 188., 189., 197. (2. rész), 200. (2. rész) 

mód.
ECR 171. mód.

Külön szavazásra irányuló kérelmek
GUE/NGL: 6., 35., 48., 72., 95. mód.
EFDD: 56., 94. mód.
Verts/ALE: 4., 72., 160. mód.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ALDE:
92. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „E program időtartamára korlátozva, azon tagállamokban, 

amelyek a részvétel növelésére irányuló cselekvésekben részt vehetnek, a 
személyzet óránkénti költsége a nemzeti rendszerek által finanszírozott K+F+I 
projektek esetében alkalmazott óránkénti javadalmazás nemzeti szintjének 1,25-
szöröséig számolható el.”

2. rész a fenti szövegrész



P8_PV(2018)12-12(VOT)_HU.docx 14 PE 632.674

ECR
67. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „Az éghajlati szempontok érvényesítését megfelelő 

mértékben integrálni kell a kutatási és innovációs tartalmakba, és azt a kutatási 
ciklus minden szakaszában alkalmazni kell.”

2. rész a fenti szövegrész

GUE/NGL:
63. mód. [3. cikk, 2. bek, c) pont]
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „különösen az Unión belül;”
2. rész a fenti szövegrész

102. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és uniós hozzáadott érték;”
2. rész a fenti szövegrész

119. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „határvédelmi igazgatás;”
2. rész a fenti szövegrész

167. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „különösen az Unión belül;” (első előfordulás)
2. rész a fenti szövegrész

EFDD:
6. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „A kutatási adatokat illetően a »a szükséges zártság melletti 

lehető legnagyobb mértékű nyitottság« elvét kell követni, ezért el kell ismerni, hogy 
különböző hozzáférési szabályokra van szükség az Unió gazdasági érdekei, a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok, a személyes adatok védelme és a titoktartási 
rendelkezések, a biztonsági kérdések és egyéb jogos érdekek miatt.”

2. rész a fenti szövegrész

Verts/ALE:
41. mód.
1. rész „A védelmi ágazat sajátosságai fényében a védelmi kutatási projektek uniós 

finanszírozására vonatkozó részletes rendelkezéseket a védelmi kutatásokban való 
részvétel szabályait meghatározó, az Európai Védelmi Alap létrehozásáról szóló 
rendeletnek16 kell megállapítania. Az átfedések kerülése mellett lehet ugyan 
ösztönözni az Európai horizont és az Európai Védelmi Alap közötti szinergikus 
hatásokat, az Európai horizont keretében megvalósuló cselekvéseknek azonban 
teljes egészükben polgári célt kell szolgálniuk.”

2. rész „az Európai horizont keretében megvalósuló cselekvéseknek azonban teljes 
egészükben polgári célt kell szolgálniuk.”

56. mód.
1. rész „Az eredmények hasznosítására és terjesztésére vonatkozóan szabályokat kell 

megállapítani, amelyeknek biztosítaniuk kell, hogy a kedvezményezettek az 
eredményeket megfelelő módon oltalom alá helyezzék, hasznosítsák, terjesszék és 
hozzáférhetővé tegyék, figyelembe véve a kedvezményezettek jogos érdekeit és 
bármely más korlátot, például az adatvédelmi szabályokat, a magánélet tiszteletben 
tartásához való jogot és a biztonsági szabályokat vagy a szellemitulajdon-jogokat, a 
titoktartást vagy az Unió globális gazdasági versenyképességét.”



P8_PV(2018)12-12(VOT)_HU.docx 15 PE 632.674

2. rész „Nagyobb hangsúlyt kell fektetni az eredmények hasznosítására, különösen az 
Unióban. A kedvezményezetteknek a cselekvés során naprakésszé kell tenniük az 
eredményeik hasznosítására és terjesztésére vonatkozó tervet.”

65. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „valamint a két program közötti átfedések elkerülése.”
2. rész a fenti szövegrész

94. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és bármely más legitim érdeket, például az adatvédelmi 

szabályokat, az adatvédelmet, a szellemitulajdon-jogokat és biztonsági szabályokat, 
továbbá az EU globális gazdasági versenyképességét is figyelembe véve – 
lehetséges és indokolt.”

2. rész a fenti szövegrész

95. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „biztosítva a mentesülési lehetőségeket és követve »a 

szükséges zártság melletti lehető legnagyobb mértékű nyitottság« elvét.” és „a 
titoktartást, a biztonsági szabályokat, az üzleti titkokat, a legitim kereskedelmi 
érdekeket vagy a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat, illetve az Unió külső 
versenyképességét.”

2. rész „biztosítva a mentesülési lehetőségeket és követve »a szükséges zártság melletti 
lehető legnagyobb mértékű nyitottság« elvét.” 

3. rész „a titoktartást, a biztonsági szabályokat, az üzleti titkokat, a legitim kereskedelmi 
érdekeket vagy a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat, illetve az Unió külső 
versenyképességét.”

197. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a nulla nettó kibocsátású gazdaság és társadalom 

mihamarabbi eléréséhez.”
2. rész a fenti szövegrész

200. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a nulla nettó kibocsátású gazdaság és társadalom 

mihamarabbi eléréséhez.”
2. rész a fenti szövegrész

Egyéb
A 182a. módosítást törölték.
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12. Az Európai horizont végrehajtását szolgáló program 2021–2027 ***I

Jelentés: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Az illetékes bizottság 
módosításai – 
tömbszavazás

1-2
4-26
28-36
38-43
45-50
52-53
55-157
159-
171
173-
199
201-
275

bizottság +

rész.

1 +

2 +

3 +

4 +

5 +

6 +

7 +

8/NSz + 513, 125, 25

9 +

10 +

51 bizottság

11 +

158 bizottság NSz + 472, 154, 35

Az illetékes bizottság 
módosításai – külön 

szavazás

172 bizottság NSz + 448, 181, 22

2. cikk, 2. bek., h) pont 278 GUE/NGL -

2. cikk, 2. bek., p) pont 279 GUE/NGL -
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2. cikk, 2. bek., p) pont 
után

296 Verts/ALE NSz - 289, 368, 5

11. cikk, 2. bek. után 297 Verts/ALE -

I. melléklet, 15. 
albekezdés

280 EFDD NSz - 133, 521, 13

I. melléklet, I. pillér, 2. 
pont, 2.1. pont, 1-6. 

bek.

27MR1 bizottság +

292 GUE/NGL,
Verts/ALE

NSz - 305, 345, 6I. melléklet, I. pillér, 2. 
pont, 2.1. pont, 7. bek.

27MR2 bizottság +

281 EFDD NSz - 149, 484, 26I. melléklet, II. pillér, 
1. pont, 1.2. pont, 
1.2.2. pont, 1. bek. 37MR1 bizottság +

282 EFDD NSz - 149, 493, 18I. melléklet, II. pillér, 
1. pont, 1.2. pont, 

1.2.2. pont, 2. bek., 1. 
fr. bek.

37MR2 bizottság +

I. melléklet, II. pillér, 
1. pont, 1.2. pont, 

1.2.2. pont, 2. bek., 2. 
és 3. fr. bek.

37MR3 bizottság +

I. melléklet, II. pillér, 
1. pont, 1.2. pont, 

1.2.2. pont, 2. albek.,  
5. fr. bek.

283 EFDD -

276 több mint 38 
képviselő

ESz + 375, 279, 5I. melléklet, II. pillér, 
1. pont, 1.2. pont, 

1.2.2. pont, 2. albek., 
5. fr. bek. után 277 több mint 38 

képviselő
ESz + 387, 252, 19

I. melléklet, II. pillér, 
2. pont, 2.2. pont, 

2.2.1. pont, 2. bek., 1., 
2. fr. bek., 2. fr. bek. 

után

44MR1 bizottság +

I. melléklet, II. pillér, 284 EFDD NSz - 99, 554, 9
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2. pont, 2.2. pont, 
2.2.1. pont, 2. bek., 3. 

fr. bek.

44MR2 bizottság +

I. melléklet, II. pillér, 
2. pont, 2.2. pont, 

2.2.1. pont, 2. bek., 3. 
fr. bek. után, 8. fr. bek. 

után

44MR3 bizottság +

I. melléklet, II. pillér, 
3. pont, 3.2. pont, 
3.2.1. pont, 1. bek.

54MR1 bizottság +

285 EFDD NSz - 104, 512, 47I. melléklet, II. pillér, 
3. pont, 3.2. pont, 

3.2.1. pont, 2. bek., 1. 
fr. bek.

54MR2 bizottság +

286 EFDD NSz - 133, 498, 26I. melléklet, II. pillér, 
3. pont, 3.2. pont, 

3.2.1. pont, 2. bek., 2. 
fr. bek.

54MR3 bizottság +

I. melléklet, II. pillér, 
3. pont, 3.2. pont, 

3.2.1. pont, 2. bek., 3. 
és 4. fr. bek.

54PC4 bizottság +

I. melléklet, II. pillér, 
3. pont, 3.2. pont, 

3.2.1. pont, 2. bek., 5. 
fr. bek.

287 EFDD NSz - 144, 503, 23

I. melléklet, II. pillér, 
3. pont, 3.2. pont, 

3.2.7. pont, 4. bek., 6. 
fr. bek. után

288 EFDD NSz - 143, 507, 16

I. melléklet, II. rész, 4. 
pont, 4.2. pont, 4.2.2. 

pont, 2. bek., 3. fr. 
bek. után

289 EFDD NSz - 306, 343, 18

I. melléklet, II. pillér, 
4. pont, 4.2. pont, 

4.2.5. pont, 2. bek., 4. 
fr. bek. után

290 EFDD NSz - 165, 473, 21

I. melléklet, II. pillér, 291 EFDD -
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

6. pont, 6.2. pont, 
6.2.2. pont, 2. bek., 2. 

pont, 2. fr. bek.

200 bizottság +

I. melléklet, II. pillér, 
6. pont, 6.2. pont, 

6.2.2. pont, 2. bek., 2. 
pont, 7. fr. bek.

293T GUE/NGL,
Verts/ALE

NSz - 158, 492, 17

298 Verts/ALE NSz - 260, 380, 22I. melléklet, III. pillér, 
2. pont, 2.2. pont, 1. 

bek., 1. fr. bek. 294 GUE/NGL,
Verts/ALE

NSz - 238, 402, 18

rész.

1 -

295 Verts/ALE

2/NSz - 279, 361, 13

5. preb.

3 bizottság +

szavazás: a Bizottság javaslata NSz + 569, 74, 20

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
EFDD: 280., 281., 282., 284., 285., 286., 287., 288., 289., 290. mód.
Verts/ALE: 51. (8. rész), 158., 172., 294., 295. (2. ???), 296., 298. mód.
GUE/NGL: 292., 293., 294. mód.

Külön szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE: 158., 172. mód.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE:
295. mód.
1. rész biztosítva, hogy az Európai horizont program hozzájáruljon a nulla nettó szén-

dioxid-kibocsátású európai gazdaság és társadalom minél előbbi eléréséhez.
2. rész a fenti szövegrész

Verts/ALE, GUE/NGL:
51. mód.
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1. rész A teljes szöveg, kivéve: 
- 2a.2.2. („Határvédelmi igazgatás 
A belső biztonság és védelem EU-n belüli előrelépéséhez a kutatásnak és az 
innovációnak erősítenie kell a határvédelmi és határigazgatási képességeket. Ide 
tartozik a terület felderítése és megfigyelése (levegő, föld, tenger), a külföldi 
hatóságokkal való szilárd együttműködés és adatcsere, a helyi, regionális, nemzeti és 
nemzetközi irányítási, ellenőrzési és kommunikációs központokkal való 
interoperabilitási képességeket is ideértve, valamint a határvédelmi megoldások 
megvalósítása, az incidensekre való reagálás, a kockázatfelderítés és a 
bűnmegelőzés. Ide kell sorolni továbbá a prediktív rendfenntartással és az 
algoritmus alapú korai előrejelző alkalmazásokkal, a különféle érzékelőket használó 
automatizált megfigyelési technológiákkal kapcsolatos kutatásokat, amelyek során 
figyelembe kell venni az alapvető jogokat. Miközben a hatásukat és a biztonsági 
erőfeszítések fokozása és a megoldás lehetőségeit értékeljük, e technológiáknak és 
berendezéseknek hozzá kell járulniuk a külső határokat különösen szárazföldön és 
tengeren megközelítők sértetlenségéhez.
A kutatásnak hozzá kell járulnia az európai integrált határigazgatás fejlesztéséhez, 
többek között a tagjelölt országokkal, a potenciális tagjelölt országokkal és az 
európai szomszédságpolitika országaival való fokozott együttműködés révén. A 
kutatás tovább fogja segíteni a migráció kezelésére irányuló uniós erőfeszítéseket.
Nagy vonalakban
– Hamisított és más módon manipulált dokumentumok azonosítása;
– Személyek és áruk illegális szállításának/kereskedelmének felderítése;
– A határincidensekre való reagálási képességek előmozdítása;
– A határterület felderítésére és megfigyelésére szolgáló berendezések 
korszerűsítése; 
– Mindkét oldal biztonsági hatóságai közötti közvetlen együttműködés fokozása a 
határ menti térségek határokon átnyúló intézkedéseit illetően, az elkövetők és 
gyanúsítottak folyamatos üldözéséért.”),
- 2a.2.3. Nagy vonalakban, 2. fr. bek. („– A felderítési, megelőzési, védelmi és az 
elhárítást szolgáló technológiák bővítése;”),
- 2a.2.6., 1. albek. („Az Unió külső biztonsági politikáinak a támogatásához kutatás, 
új technológiák, képességek és megoldások szükségesek a polgári védelemtől 
egészen a humanitárius segélyekig, a határigazgatásig vagy a békefenntartásig és a 
válság utáni stabilizációig terjedő polgári feladatok terén, a válságmegelőzést, a 
békeépítést és a közvetítést is ideértve.”),
- 2a.2.6., Nagy vonalakban, 2. fr. bek. („A polgári és katonai képességek 
interoperabilitásának előmozdítása a polgári védelemtől egészen a humanitárius 
segélyekig, a határigazgatásig vagy a békefenntartásig terjedő polgári feladatok 
terén;”),
- 2a.2.6., Nagy vonalakban, 3. fr. bek. („A technológiai fejlesztés a kettős 
felhasználású technológiák érzékeny területén annak érdekében, hogy javuljon a 
polgári védelmi és a katonai erők, és világszinten a polgári védelmi erők közötti 
kölcsönös átjárhatóság, valamint hogy fokozódjon a megbízhatóság, 
hangsúlyosabban figyelembe vegyék a szervezeti, jogi és etikai szempontokat és a 
kereskedelmi kérdéseket, javuljon az információ bizalmas jellegének és 
sértetlenségének védelme, valamint garantált legyen minden tranzakció és 
feldolgozás nyomonkövethetősége;”),
- 2a.2.7., 2. albek. („Megfelelő költségvetést kell biztosítani az ügynökségek 
számára annak további támogatásához, hogy részt vehessenek az uniós kutatásban és 
innovációban, valamint a releváns projektek irányítása, az igények, eredmények és 
törekvések cseréje és a más ügynökségekkel és egyes nem uniós hatóságokkal, 
például az Antiterrorista Szakértői Csoporttal és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség 
Szervezetével (Interpol) való együttműködés és erőfeszítéseik összehangolása 
érdekében. Ami a biztonsággal kapcsolatos kutatást és innovációt illeti, ezek 
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különösen az Európai Rendőrakadémia, Európai Betegségmegelőzési és 
Járványvédelmi Központ, a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai 
Megfigyelőközpontja, az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség, a 
Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű 
IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség, az Európai 
Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala, az Európai Rendőrségi Hivatal, az Európai Határ- 
és Partvédelmi Ügynökség és az Európai Unió Műholdközpontja.”) és 
- 2a.2.7., 3. albek. („Az uniós finanszírozású védelmi kutatással való szinergiák 
erősítése érdekében csere- és konzultációs mechanizmusokat kell létrehozni a 
védelmi kutatással foglalkozó hatóságok között polgári célokra.”).

2. rész 2a.2.2. („Határvédelmi igazgatás 
A belső biztonság és védelem EU-n belüli előrelépéséhez a kutatásnak és az 
innovációnak erősítenie kell a határvédelmi és határigazgatási képességeket. Ide 
tartozik a terület felderítése és megfigyelése (levegő, föld, tenger), a külföldi 
hatóságokkal való szilárd együttműködés és adatcsere, a helyi, regionális, nemzeti és 
nemzetközi irányítási, ellenőrzési és kommunikációs központokkal való 
interoperabilitási képességeket is ideértve, valamint a határvédelmi megoldások 
megvalósítása, az incidensekre való reagálás, a kockázatfelderítés és a 
bűnmegelőzés. Ide kell sorolni továbbá a prediktív rendfenntartással és az 
algoritmus alapú korai előrejelző alkalmazásokkal, a különféle érzékelőket használó 
automatizált megfigyelési technológiákkal kapcsolatos kutatásokat, amelyek során 
figyelembe kell venni az alapvető jogokat. Miközben a hatásukat és a biztonsági 
erőfeszítések fokozása és a megoldás lehetőségeit értékeljük, e technológiáknak és 
berendezéseknek hozzá kell járulniuk a külső határokat különösen szárazföldön és 
tengeren megközelítők sértetlenségéhez.
A kutatásnak hozzá kell járulnia az európai integrált határigazgatás fejlesztéséhez, 
többek között a tagjelölt országokkal, a potenciális tagjelölt országokkal és az 
európai szomszédságpolitika országaival való fokozott együttműködés révén. A 
kutatás tovább fogja segíteni a migráció kezelésére irányuló uniós erőfeszítéseket.
Nagy vonalakban
– Hamisított és más módon manipulált dokumentumok azonosítása;
– Személyek és áruk illegális szállításának/kereskedelmének felderítése;
– A határincidensekre való reagálási képességek előmozdítása;
– A határterület felderítésére és megfigyelésére szolgáló berendezések 
korszerűsítése; 
– Mindkét oldal biztonsági hatóságai közötti közvetlen együttműködés fokozása a 
határ menti térségek határokon átnyúló intézkedéseit illetően, az elkövetők és 
gyanúsítottak folyamatos üldözéséért.”),
- 2a.2.3. Nagy vonalakban, 2. fr. bek. („– A felderítési, megelőzési, védelmi és az 
elhárítást szolgáló technológiák bővítése;”)

3. rész 2a.2.3. Nagy vonalakban, 2. fr. bek. („– A felderítési, megelőzési, védelmi és az 
elhárítást szolgáló technológiák bővítése;”)

4. rész 2a.2.6., 1. albek. („Az Unió külső biztonsági politikáinak a támogatásához kutatás, 
új technológiák, képességek és megoldások szükségesek a polgári védelemtől 
egészen a humanitárius segélyekig, a határigazgatásig vagy a békefenntartásig és a 
válság utáni stabilizációig terjedő polgári feladatok terén, a válságmegelőzést, a 
békeépítést és a közvetítést is ideértve.”) az alábbi szövegrész kivételével: „a 
határigazgatásig”

5. rész „a határigazgatásig”
6. rész 2a.2.6., Nagy vonalakban, 2. fr. bek. („A polgári és katonai képességek 

interoperabilitásának előmozdítása a polgári védelemtől egészen a humanitárius 
segélyekig, a határigazgatásig vagy a békefenntartásig terjedő polgári feladatok 
terén;”) kivéve: „a határigazgatásig vagy”

7. rész „a határigazgatásig vagy”
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8. rész 2a.2.6., Nagy vonalakban, 3. fr. bek. („A technológiai fejlesztés a kettős 
felhasználású technológiák érzékeny területén annak érdekében, hogy javuljon a 
polgári védelmi és a katonai erők, és világszinten a polgári védelmi erők közötti 
kölcsönös átjárhatóság, valamint hogy fokozódjon a megbízhatóság, 
hangsúlyosabban figyelembe vegyék a szervezeti, jogi és etikai szempontokat és a 
kereskedelmi kérdéseket, javuljon az információ bizalmas jellegének és 
sértetlenségének védelme, valamint garantált legyen minden tranzakció és 
feldolgozás nyomonkövethetősége;”)

9. rész 2a., 2.7., második bek. („Megfelelő költségvetést kell biztosítani az ügynökségek 
számára annak további támogatásához, hogy részt vehessenek az uniós kutatásban és 
innovációban, valamint a releváns projektek irányítása, az igények, eredmények és 
törekvések cseréje és a más ügynökségekkel és egyes nem uniós hatóságokkal, 
például az Antiterrorista Szakértői Csoporttal és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség 
Szervezetével (Interpol) való együttműködés és erőfeszítéseik összehangolása 
érdekében. Ami a biztonsággal kapcsolatos kutatást és innovációt illeti, ezek 
különösen az Európai Rendőrakadémia, Európai Betegségmegelőzési és 
Járványvédelmi Központ, a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai 
Megfigyelőközpontja, az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség, a 
Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű 
IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség, az Európai 
Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala, az Európai Rendőrségi Hivatal, az Európai Határ- 
és Partvédelmi Ügynökség és az Európai Unió Műholdközpontja.”), kivéve: „és 
egyes nem uniós hatóságokkal, például az Antiterrorista Szakértői Csoporttal és a 
Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezetével (Interpol)”

10. rész „és egyes nem uniós hatóságokkal, például az Antiterrorista Szakértői Csoporttal és 
a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezetével (Interpol)”

11. rész 2a.2.7., 3. albek. („Az uniós finanszírozású védelmi kutatással való szinergiák 
erősítése érdekében csere- és konzultációs mechanizmusokat kell létrehozni a 
védelmi kutatással foglalkozó hatóságok között polgári célokra.”)

13. Egységes piaci intézkedéscsomag

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018, B8-0560/2018

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B8-0557/2018 (PPE, ALDE)

1. bek. 7 Verts/ALE -

17 GUE/NGL -

18 GUE/NGL -

19 GUE/NGL -

20 GUE/NGL -

21 GUE/NGL -

1. bek. után

22 GUE/NGL NSz - 112, 519, 30
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

23 GUE/NGL NSz - 89, 524, 39

24 GUE/NGL -

25 GUE/NGL NSz - 101, 537, 18

26 GUE/NGL NSz - 89, 509, 61

27 GUE/NGL -

28 GUE/NGL -

29 GUE/NGL NSz - 55, 524, 77

30 GUE/NGL -

31 GUE/NGL -

2. bek. után 32 GUE/NGL -

3. bek. 33 GUE/NGL -

3. bek. után 34 GUE/NGL NSz - 143, 344, 172

6. bek. 2 S&D ESz - 311, 339, 10

6. bek. után 8 Verts/ALE NSz - 274, 366, 13

7. bek. 9 Verts/ALE NSz - 286, 341, 35

35 GUE/NGL NSz - 102, 496, 578. bek. után

3 S&D +

9. bek. után 4 S&D +

12. bek. bek. eredeti szöveg NSz - 267, 381, 9

36T GUE/NGL -13. bek.

5 S&D + szóban módosítva

15. bek. 10 Verts/ALE +

18. bek. után 11 Verts/ALE NSz - 292, 350, 23

12 Verts/ALE -19. bek.

37 GUE/NGL ESz - 112, 519, 22

A. preb. után 13 GUE/NGL -
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

14 GUE/NGL -

B. preb. 6 Verts/ALE -

15 GUE/NGL -B. preb. után

16 GUE/NGL NSz - 136, 502, 27

C. preb. után 1 S&D ESz + 474, 174, 9

D. preb. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 343, 134, 186

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) +

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B8-0557/2018 ALDE ↓

B8-0558/2018 PPE ↓

B8-0559/2018 S&D ↓

B8-0560/2018 ECR ↓

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE: 8., 9., 11. mód, 12. bek.
GUE/NGL: 16., 22., 23., 25., 26., 29., 34., 35. mód.

Külön szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE: 12. bek., D. preb.

Egyéb
Nicola Danti a következő szóbeli módosítást javasolta a 5. módosításhoz:
„rámutat arra, hogy egyre nagyobb nyomás nehezedik az egységes piacra az alapjául szolgáló 
elvekkel ellentétes nemzeti szabályok, különösen az áruk és szolgáltatások szabad mozgását érintő 
nemzeti szintű szabályok miatt; elismeri, hogy az indokolatlan és aránytalan nemzeti intézkedések, 
továbbá a nem összehangolt intézkedések veszélyeztethetik az egységes piac egységességét és 
hatékonyságát; emlékeztet ugyanakkor, hogy bizonyos intézkedések  jogszerűek és szükségesek 
lehetnek a Szerződésekben elismert közérdekű célok megóvásához;”
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14. A terrorizmussal foglalkozó különbizottság megállapításai és ajánlásai

Jelentés: Monika Hohlmeier és Helga Stevens (A8-0374/2018)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

4. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

5. bek. után 23 PPE NSz - 253, 393, 12

6. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 407, 226, 22

7. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 447, 165, 42

11. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

rész.

1 +

13. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

rész.

1 +

14. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

14. bek. után 24 PPE NSz + 356, 282, 20

rész.

1 +

16. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

rész.

1 +

2 +

32. bek. bek. eredeti szöveg

3 +

3 EFDD NSz - 60, 546, 56

rész.

1/NSz + 622, 18, 21

34. bek.

bek. eredeti szöveg

2/NSz + 422, 230, 8
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

35. bek. 4 EFDD NSz - 116, 525, 15

5 EFDD NSz - 74, 519, 65

rész.

1/NSz + 478, 144, 35

2/NSz + 305, 302, 57

36. bek.

bek. eredeti szöveg

3/NSz + 366, 256, 36

rész.

1 +

37. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

rész.

1 +

39. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

rész.

1 +

40. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

rész.

1 +

41. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

rész.

1/NSz - 304, 339, 18

41. bek. után 6 EFDD

2/NSz - 65, 510, 81

42. bek. 25 PPE NSz + 345, 295, 22

rész.

1/NSz + 632, 25, 6

2/NSz + 311, 269, 77

47. bek. bek. eredeti szöveg

3/NSz + 533, 119, 4
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

4/NSz + 491, 135, 24

5/NSz + 534, 105, 14

51. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

rész.

1 +

55. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

rész.

1 +

2 +

60. bek. bek. eredeti szöveg

3 +

66. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 508, 141, 11

67. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 465, 186, 12

rész.

1 +

69. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

70. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

73. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

74. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

75. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 338, 305, 20

76. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 397, 246, 12

rész.

1 +

77. bek. bek. eredeti szöveg

2/ESz + 343, 299, 20

rész.

1 +

78. bek. bek. eredeti szöveg

2 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

80. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

rész.

1 +

81. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

81. bek. után 26 PPE NSz - 316, 317, 18

rész.

1/NSz + 387, 257, 12

82. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 582, 48, 20

rész.

1/NSz + 399, 242, 15

83. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 619, 8, 22

rész.

1/NSz + 621, 12, 21

2/NSz + 512, 52, 92

87. bek. bek. eredeti szöveg

3/NSz + 500, 111, 43

92. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

rész.

1 +

97. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

102. bek. után 1 ALDE -

103. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

rész.

1 +

104. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

2 ALDE NSz + 366, 262, 31108. bek. után

10 Verts/ALE NSz ↓
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1 +

109. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

rész.

1 +

110. bek. bek. eredeti szöveg

2 -

112. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

rész.

1/NSz + 609, 12, 30

113. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 480, 128, 33

rész.

1 +

116. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

rész.

1 +

123. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

rész.

1/NSz + 614, 12, 28

125. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 432, 192, 24

126. bek. bek. eredeti szöveg NSz - 289, 291, 71

rész.

1 +

2 +

127. bek. bek. eredeti szöveg

3 +

128. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 386, 210, 50

129. bek. bek. eredeti szöveg kül. +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

130. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

131. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

27 PPE NSz + 355, 287, 18132. bek.

bek. eredeti szöveg NSz ↓

133. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 332, 271, 51

rész.

1 +

2 +

134. bek. bek. eredeti szöveg

3 +

rész.

1/NSz + 500, 129, 18

2/NSz + 323, 313, 12

3/NSz + 519, 113, 20

135. bek. bek. eredeti szöveg

4/NSz - 315, 324, 16

136. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 350, 296, 11

rész.

1/NSz + 573, 72, 12

137. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 384, 259, 15

138. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

rész.

1/NSz + 586, 48, 24

139. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 371, 248, 32

rész.

1 +

140. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

143. bek. bek. eredeti szöveg kül. -
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

144. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

145. bek. bek. eredeti szöveg kül. -

201. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

rész.

1 +

211. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

218. bek. 29 PPE NSz + 445, 185, 29

222. bek. után 31 GUE/NGL -

223. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

223. bek. után 11 Verts/ALE NSz - 300, 319, 35

224. bek. után 30 PPE NSz + 341, 283, 31

rész.

1 +

225. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

J. preb. 16 GUE/NGL -

M. preb. után 22 PPE NSz - 244, 399, 14

rész.

1 +

R. preb. bek. eredeti szöveg

2 +

R. preb. után 7=
12=

Verts/ALE
S&D

NSz + 371, 240, 45

T. preb. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 508, 116, 16

U. preb. 17 GUE/NGL -

rész.

1 +

X. preb. bek. eredeti szöveg

2 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1/NSz + 613, 20, 1

Z. preb. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 348, 280, 17

rész.

1/NSz + 394, 256, 6

AA. preb. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 357, 287, 14

AB. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 523, 63, 66

AC. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 456, 154, 44

AC. preb. után 18 GUE/NGL -

rész.

1 +

AG. preb. bek. eredeti szöveg

2 +

rész.

1 +

AP. preb. bek. eredeti szöveg

2 +

AP. preb. után 19 GUE/NGL +

AT. preb. 13 S&D -

rész.

1 +

AV. preb. bek. eredeti szöveg

2 +

AW. preb. 14 S&D ESz + 318, 316, 3

BD. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 478, 152, 16

rész.

1 +

BF. preb. bek. eredeti szöveg

2 +

BH. preb. bek. eredeti szöveg rész.
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

1 +

2 +

BN. preb. bek. eredeti szöveg kül. +

BO. preb. bek. eredeti szöveg kül. +

rész.

1 +

BP. preb. bek. eredeti szöveg

2 +

BQ. preb. bek. eredeti szöveg kül. +

rész.

1 +

BR. preb. bek. eredeti szöveg

2 +

rész.

1 +

BT. preb. bek. eredeti szöveg

2 +

rész.

1 +

BW. preb. bek. eredeti szöveg

2 +

rész.

1 +

CJ. preb. bek. eredeti szöveg

2 +

rész.

1 +

2 +

3/ESz + 474, 156, 4

4 +

CS. preb. bek. eredeti szöveg

5 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1/NSz + 619, 30, 3

2/NSz + 402, 233, 3

3/NSz + 346, 295, 5

CV. preb. bek. eredeti szöveg

4/NSz + 425, 184, 32

CW. preb. bek. eredeti szöveg kül. +

rész.

1/NSz + 572, 71, 3

CX. preb. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 352, 274, 23

CY. preb. bek. eredeti szöveg kül. +

rész.

1 +

DB. preb. bek. eredeti szöveg

2 +

rész.

1 +

DC. preb. bek. eredeti szöveg

2/ESz + 516, 96, 13

DD. preb. bek. eredeti szöveg kül/ESz - 298, 337, 14

rész.

1 +

DI. preb. bek. eredeti szöveg

2 +

DM. preb. bek. eredeti szöveg kül. +

DU. preb. bek. eredeti szöveg kül. +

rész.

1 +

DY. preb. bek. eredeti szöveg

2 +

EK. preb. után 8 Verts/ALE NSz - 296, 325, 36



P8_PV(2018)12-12(VOT)_HU.docx 35 PE 632.674

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

EO. preb. után 20 GUE/NGL NSz + 367, 258, 24

15 S&D +

rész.

1 ↓

EP. preb.

bek. eredeti szöveg

2 ↓

FC. preb. után 9 Verts/ALE NSz - 272, 360, 24

rész.

1 +

2 +

FE. preb. bek. eredeti szöveg

3 +

FE. preb. után 21 GUE/NGL -

rész.

1 +

FG. preb. bek. eredeti szöveg

2 +

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 474, 112, 75

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
EFDD: 3., 4., 5., 6. mód.
ECR 7., 66. bek.
Verts/ALE: Z., BD., CX. preb.; 47., 67., 76., 83., 113., 125., 126., 132., 136. bek. 2., 7., 8., 9., 

10., 11. mód.
PPE: 22., 23., 24., 25., 26., 27., 29., 30. mód., Z., AA., CV., AB., AC. preb., 6., 34., 36., 

82., 87., 135., 137., 139. bek.
S&D: 12. mód.
GUE/NGL: Z. preb., 20. mód.

Külön szavazásra irányuló kérelmek
ECR 32., 92., 131. bek.
PPE: 6. bek.
ALDE: AC. preb., 132., 133., 225. bek.
Verts/ALE: AA., AC., BP., BQ., DD. preb., 4., 130., 133., 143., 144., 145. bek.
S&D: AA., AV. preb.
GUE/NGL: T., AA., AC., BN., BO., CW., CX., CY., DB., DD., DM., DU. preb., 11., 41., 51., 

67., 70., 73., 74., 75., 76., 80., 82., 103., 112., 128., 129., 130., 132., 133., 134., 135., 
137., 138., 139., 143., 144., 145., 201., 223. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
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EFDD:
6. mód.
1. rész „sürgeti a tagállamokat, hogy találjanak módot a gyűlöletbeszéd vagy a terrorista 

kapcsolatok miatt ismert vallási közösségek külföldi finanszírozásának 
megszüntetésére;”

2. rész „úgy véli, hogy a tagállamoknak jogukban áll megtiltani a hivatalos nyelveiktől 
eltérő nyelven való prédikálást;”

ECR
211. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a képesített gyermekgondozási és otthoni támogatás, az 

adókedvezmények és”
2. rész a fenti szövegrész

Verts/ALE:
BH. preb.
1. rész „mivel a titkosítás egyrészt jelentősen hozzájárul a biztonsághoz az 

információtechnológia területén, ám másrészt a terroristák a kommunikációjuk vagy 
tárolt adataik védelmére használják, ami jelentős kihívást jelent a bűnüldözési, 
biztonsági és hírszerzési szolgálatok számára, mivel megtagadhatják tőlük az 
alapvető hírszerzési információkhoz és bizonyítékokhoz való hozzáférést;”

2. rész „mivel a titkosítás különösen kritikussá válik, amikor még a felelős online 
szolgáltatók sem hajlandók vagy nem képesek dekódolni a kommunikációt;”

CX. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „mivel ugyanakkor az Európai Határ- és Partvédelmi 

Ügynökség a terrorizmus nyomon követése során nehézségekbe ütközik az 
(EC) 2016/1624 rendeletben a személyes adatok tekintetében megszabott rövid 
adattárolási időtartam – mindössze 90 nap – miatt;”

2. rész a fenti szövegrész

DB. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „mivel ez kiemelt jelentőségű az EU-n belüli járatok 

esetében;”
2. rész a fenti szövegrész

41. bek.
1. rész „felszólítja a tagállamokat, hogy az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló 

irányelvvel összhangban tegyenek lépéseket az erőszakot, gyűlöletbeszédet és 
terrorizmusra való buzdítást terjesztő műholdas televíziós csatornák ellen; felszólítja 
a tagállamokat, hogy teljes mértékben és mielőbb hajtsák végre az irányelvet annak 
biztosítása érdekében, hogy az erőszakra való felbujtás és gyűlöletkeltés 
megelőzéséről szóló 6. cikk Unió-szerte hatályos legyen;”

2. rész „kéri a Bizottságot, hogy készítsen elemzést az irányelv lehetséges jogszabályi 
módosításairól annak érdekében, hogy javítsa e harmadik országokból sugárzott 
csatornák blokkolásának hatékonyságát;”

82. bek.
1. rész „ üdvözli az interoperabilitásra vonatkozó javasolt rendeleteket; felszólítja a 

Bizottságot, hogy értékelje a további információs rendszerek jövőbeni bevonásának 
lehetőségét és lehetséges hozzáadott értékét, és erről tegyen jelentést az Európai 
Parlamentnek;”
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2. rész „úgy véli, hogy az interoperabilitás segítséget nyújt a releváns és szükséges 
információk összegyűjtésében; „hangsúlyozza, hogy egy ilyen megoldásnak 
megfelelő egyensúlyt kell teremtenie a hatóságok – irányadó jogalap szerinti 
hozzáférési jogaikkal és a célhozkötöttség elvével összhangban álló, időszerű, 
hatékony és releváns – tájékoztatása iránti jogos igények, valamint az érintettek 
alapvető jogai között;”

83. bek.
1. rész „hangsúlyozza, hogy be kell vezetni egy biometrikus megfeleltetési szolgáltatást, 

amely lehetővé teszi a biometrikus adatok szerinti keresést több uniós információs 
rendszerben is, ezáltal hozzájárulva a személyazonossággal való visszaélés elleni 
küzdelemhez és megakadályozva, hogy az emberek többféle személyazonosságot 
használjanak; hangsúlyozza, hogy a releváns adatbázisokat fel kell tölteni 
biometrikus adatokkal;”

2. rész „hangsúlyozza továbbá, hogy folyamatosan fejleszteni kell azon képességeket, 
amelyek révén felismerhető a helytelenül használt valódi, illetve a részlegesen vagy 
teljes egészében meghamisított személyazonosító dokumentumok használata;”

113. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsák az 

együttműködést az összes érdekelt fél között az illetékes hatóságok visszafejtési 
képességének fokozása céljából, illetve azért, hogy az illetékes hatóságok 
visszafejtési képessége elérje azt a szintet, amely a vádemeléshez szükséges; 
üdvözli, hogy az Europol visszafejtési eszközöket és szakértelmet fejleszt annak 
érdekében, hogy a bűnügyi nyomozások során jogszerűen szerzett információk 
visszafejtésének centrumává váljon, és jobban támogathassa a tagállamokat;”

2. rész a fenti szövegrész

125. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, lehetséges-e 

olyan jogalkotási javaslatot tenni, amely együttműködésre kötelezi az uniós piacon 
jelen lévő kommunikációs platformokat a kódolt kommunikáció tekintetében, 
amennyiben erre vonatkozó bírósági határozat születik;”

2. rész a fenti szövegrész

135. bek.
1. rész „felkéri a társjogalkotókat annak megfontolására, hogy konkrét mandátumot adjanak 

a Frontexnek az operatív szerepéhez igazított műveleti vonatkozású személyes 
adatok feldolgozására, illetve a határokon átnyúló bűnözésnek és terrorizmusnak az 
EU külső határain történő felderítésére;” kivéve: „az operatív szerepéhez igazított 
műveleti vonatkozású személyes adatok feldolgozására,”

2. rész a fenti szövegrész
3. rész „úgy véli, egy ilyen mandátumnak lehetővé kell tennie, hogy kellő ideig megőrizzék 

a személyes adatokat és megosszák azokat a KBVP-missziókkal, az Europollal és az 
Eurojusttal, illetve – meghatározott feltételek és a szükséges biztosítékok mellett – 
harmadik országokkal;” kivéve: „kellő ideig megőrizzék a személyes adatokat és 
megosszák azokat a KBVP-missziókkal, az Europollal és az Eurojusttal, illetve – 
meghatározott feltételek és a szükséges biztosítékok mellett – harmadik 
országokkal;”

4. rész a fenti szövegrész

137. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az Eurodac-hoz és az Europol információs rendszeréhez”
2. rész a fenti szövegrész
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139. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „automatikus” és „illetve irreguláris be- és kilépésekkel 

kapcsolatos”
2. rész a fenti szövegrész

GUE/NGL:
R. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „etnikai-nacionalista”
2. rész a fenti szövegrész

X. preb.
1. rész „mivel a külföldi terrorista harcosok és családjaik visszatérése különleges 

kihívásokat jelentenek a biztonság és a radikalizálódás szempontjából, különösen a 
gyermekeké, akik sajátos problémákat jelentenek,”

2. rész „mivel áldozatként védelmére szorulnak, ugyanakkor potenciális elkövetők is 
lehetnek;”

AG. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a bal- és jobboldali agitátorok által kihasznált”
2. rész a fenti szövegrész

AP. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és a kockázatnak kitett népességet”
2. rész a fenti szövegrész

AV. preb.
1. rész „mivel a radikális iszlám fundamentalizmus arra törekszik, hogy a vallás az élet 

valamennyi – egyéni, politikai és társadalmi – szféráját dominálja,”
2. rész „és ennek következménye a dzsihádista toborzók akcióira érzékeny közösségelvűség 

lehet;”

BF. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „mivel az ilyen nagy kockázatot jelentő bűnelkövetők 

ellenőrzése rendkívül erőforrás-igényes a tagállamok biztonsági szolgálatai 
számára;”

2. rész a fenti szövegrész

BP. preb.
1. rész „mivel az utasnyilvántartási (PNR) adatok európai rendszerének sürgős 

létrehozására irányuló ismételt felhívások ellenére nem minden tagállam tanúsított 
ugyanolyan fokú elkötelezettséget és többségük nem tartotta be a jogszabály 
átültetésének határidejét;”

2. rész „mivel azoknak az országoknak, amelyek túllépték ezt az átültetési határidőt, 
haladéktalanul meg kell hozniuk az ezen irányelv maradéktalan és azonnali 
végrehajtásához szükséges összes intézkedést;”

BR. preb.
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1. rész „mivel – az információkezelési stratégia (IMS – Information Management Strategy) 
6. intézkedési listája vonatkozásában – jelenleg két kísérleti projekt van 
folyamatban, amelyek célja a decentralizált rendszerekkel való összekapcsolódás 
biztosítása, nevezetesen az ADEP (a rendőrségi adatállomány adatcsere-
folyamatainak automatizálása) és a QUEST (lekérdezések az Europol 
rendszerekből); mivel hat tagállam már részt vesz az ADEP kísérleti projektben, 
amelynek célja a rendőrségi nyilvántartások különböző országok közötti 
automatikus továbbítása, és ez a projekt jól működik;”

2. rész „mivel az ilyen projektek segítik a valós és működő megoldások nyújtását a 
decentralizált rendszerek összekapcsolódásának hiányából eredő problémákra, és 
segítik a tagállamok közötti bizalom és együttműködés támogatását;”

BT. preb.
1. rész „mivel a bűnözőket még ma is lehet eltérő álnéven olyan különböző adatbázisokban 

rögzíteni, amelyek nincsenek egymással összekötve;”
2. rész „mivel a jelenlegi uniós adatkezelési struktúrát ezért kölcsönösen átjárhatóvá kell 

tenni a holtterek és a többszörös hamis személyazonosságok felszámolása, valamint 
annak érdekében, hogy a megfelelő információ a megfelelő időben álljon 
rendelkezésre;”

BW. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az interoperabilitási elemekhez” és „automatikus”
2. rész a fenti szövegrész

CJ. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és Frontex”
2. rész a fenti szövegrész

DC. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „eljussanak a határőrökhöz”
2. rész a fenti szövegrész

DI. preb.
1. rész „mivel a közösségi média általi tőkebevonásokkal való visszaélések és azok 

helytelen alkalmazása, a karitatív és nonprofit szervezetek révén történő 
finanszírozások, a kis összegű átutalások és az előre kifizetett kártyák az ISIS és más 
terrorista szervezetek finanszírozási módszerei közé tartoznak;”

2. rész „mivel mindegyik típus könnyebb igénybevételéhez felhasználják a 
mikrohitelplatformokat;”

EP. preb.
1. rész „mivel döntő fontosságú, hogy az Európai Unió a terrorizmus elleni küzdelemben 

partnerként részt vevő valamennyi harmadik országgal szoros együttműködést 
tartson fenn; mivel fenn kell tartani a terrorizmus és annak finanszírozása elleni 
küzdelem és a radikalizálódás megelőzése érdekében hozott intézkedésekről és 
tevékenységekről folytatott párbeszédet,”

2. rész „különösen a Perzsa-öböl országaival;” „mivel az ezekkel a kulcsfontosságú 
harmadik országokkal folytatott parlamentközi együttműködés az egyik olyan 
eszköz, amelyet meg kell erősíteni;”

13. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és biztonsági”
2. rész a fenti szövegrész
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14. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „riasztó”
2. rész a fenti szövegrész

16. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „működjenek együtt a magánszektorral„
2. rész a fenti szövegrész

32. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „rezilienciadíj” (első sor) és „azzal a céllal, hogy a 

radikalizálódással szemben ellenálló társadalmak jöjjenek létre;„
2. rész „rezilienciadíj”
3. rész „azzal a céllal, hogy a radikalizálódással szemben ellenálló társadalmak jöjjenek 

létre;„

37. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „szélsőséges”
2. rész a fenti szövegrész

39. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „vallásos”
2. rész a fenti szövegrész

40. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „beleértve az EU vagy az ENSZ által szankcionált 

csoportok és egyének által előállított vagy terjesztett valamennyi tartalmat is;”
2. rész a fenti szövegrész

55. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és/vagy a terrorizmus elleni küzdelemmel foglalkozó 

nemzeti és külső hatóságok számára, a közbiztonságra valószínűleg fenyegetést 
jelentő személyek szabadlábra helyezés utáni hatékony utókövetése mellett;”

2. rész a fenti szövegrész

60. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és kísérjék figyelemmel” és „harmadik országokkal is 

együttműködve;”
2. rész „és kísérjék figyelemmel”
3. rész „harmadik országokkal is együttműködve;”

69. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „automatikus”
2. rész a fenti szövegrész

77. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „akik” és „harmadik országbeli állampolgárként”
2. rész a fenti szövegrész

78. bek.
1. rész „felszólít az uniós PNR-irányelv hatályának a magánrepülőgépekre való 

kiterjesztésére, valamint arra, hogy a légi fuvarozókat kötelezzék a PNR-adatok 
gyűjtésére;”

2. rész „felszólítja a Bizottságot, hogy értékelje a repülőtereken és kisrepülőtereken az EU 
tagállamaiban alkalmazott biztonsági eljárásokat;”
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81. bek.
1. rész „megállapítja, hogy a 2008. június 23-i prümi határozatok végrehajtásának 

határideje 2011. augusztus 26-án lejárt,„
2. rész „és hogy a határozatokat még mindig nem minden tagállam hajtotta végre 

teljeskörűen; „ezért felhívja a szóban forgó tagállamokat, hogy végre tegyenek 
eleget az uniós jog szerinti kötelezettségeiknek, és teljeskörűen hajtsák végre a 
prümi határozatokat, továbbá erősítsék meg a prümi hálózatot azáltal, hogy 
korszerűsítik nemzeti feldolgozórendszereiket a modern információs 
technológiákhoz való alkalmazkodás érdekében; sürgeti a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy korszerűsítsék és fejlesszék a 2008-as prümi határozatokat, hogy 
hatékonyabban össze lehessen kapcsolni a nemzeti rendszereket;”

97. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „nemzetbiztonsági kultúra fenntartása érdekében, amely 

képes”
2. rész a fenti szövegrész

104. bek.
1. rész „felhívja az Europolt, hogy gondoskodjon arról, hogy a QUEST kellő időben a 

tagállamok rendelkezésére álljon”
2. rész „az interoperabilitás fokozása érdekében;”

109. bek.
1. rész „felhívja a tagállamokat, hogy teljes mértékben használják fel a rendelkezésre álló 

technikai megoldásokat az Europollal folytatott információcsere javítására,”
2. rész „ különösen a keresztellenőrzési célból az Europol információs rendszerébe történő 

adatfeltöltésre szolgáló folyamat automatizálása révén, például az Europol által 
kifejlesztett »adatfeltöltők« használatával;”

110. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és automatikus”
2. rész a fenti szövegrész

116. bek.
1. rész „úgy véli, hogy a harmadik országokkal kötött operatív megállapodások segítségül 

szolgálhatnak az Europol munkájához,„
2. rész „és nyugtázza, hogy a Bizottság jelenleg a MENA régió nyolc országával folytat 

tárgyalásokat operatív megállapodásokról; kéri az operatív megállapodások 
újratárgyalását a különösen közeli partnerekkel, például az EFTA-országokkal;”

123. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „Erasmus”
2. rész a fenti szövegrész

127. bek.
1. rész „sürgeti a tagállamokat, hogy ruházzanak be olyan, az elvárásoknak megfelelő IKT-

berendezésekbe a határátkelőhelyeken, amelyek lehetővé teszik az összes releváns 
adatbázis használatával történő ellenőrzéseket;”

2. rész „felkéri a Bizottságot, hogy az eu-LISA-val folytatott konzultációt követően 
határozza meg az ilyen IKT-berendezések technikai szabványaival kapcsolatos 
referenciaértékeket;”
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3. rész „úgy véli, hogy az információs rendszerek interoperabilitására vonatkozó 
javaslatokkal kapcsolatos munkának lehetőséget kell teremtenie a nemzeti 
informatikai rendszerek és a határátkelőhelyeken lévő nemzeti infrastruktúrák 
javítására és részleges harmonizációjára; üdvözli az Unió közös külső határainak 
biztosításához a tagállamok számára nyújtott támogatás megerősítésére irányuló 
bizottsági javaslatot, amely legalább megháromszorozná az Integrált Határigazgatási 
Alap költségvetését a 2021 és 2027 közötti időszakra szóló következő többéves 
pénzügyi keretben;”

140. bek.
1. rész „felkéri a Frontexet, hogy dolgozzon ki olyan képzési programokat és nyújtson 

olyan tanfolyamokat határőrök részére, amelyek fő célja a releváns adatbázisok 
lekérdezésével a külső határokon végzett ellenőrzések megerősítése,”

2. rész „valamint a közös kockázati mutatók alkalmazásának támogatása;”

ALDE, Verts/ALE, S&D, GUE/NGL:
Z. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „gyakran második vagy harmadik generációs migránsok is 

vannak, akik az általuk megtámadott tagállamokban nőttek fel,”
2. rész a fenti szövegrész

CV. preb.
1. rész „mivel a Thalys vonat elleni, 2015. augusztus 21-i meghiúsított támadás, a 2015. 

november 13-i párizsi támadások és a 2016. március 22-i brüsszeli támadások 
rámutattak, hogy a terroristák korlátozott számú esetben visszaéltek a tömeges 
beáramlásra fel nem készült EU és tagállamok határigazgatási politikáinak 
hiányosságaival;”, kivéve: „határigazgatási”

2. rész „határigazgatási”
3. rész „a tömeges beáramlásra fel nem készült”
4. rész „mivel a bűnüldöző hatóságok jelentései szerint e támadások elkövetői közül 

legalább nyolcan az irreguláris migrációs áramlattal léptek be az EU-ba 2015 
júliusában, augusztusában és októberében; mivel más esetekben a jövőbeli elkövetők 
a tagállamokban maradtak annak ellenére, hogy már el kellett volna hagyniuk azokat  
vagy vissza kellett volna küldeni őket; mivel ez bizonyítja az uniós határigazgatási 
politikák és azok tagállamok általi végrehajtása terén fennálló bizonyos 
hiányosságokat;”

Verts/ALE, GUE/NGL:
CS. preb.
1. rész „mivel a belső határok nélküli schengeni térség az EU egyik alapvető eredménye”
2. rész „amely csak akkor tartható fenn, ha a külső határok ténylegesen biztosítottak és 

védettek, megszűnnek az illegális határátlépések, valamint belső biztonsági 
intézkedéseket fogadnak el a súlyos bűncselekmények kockázatának kezelésére;”

3. rész „megszűnnek az illegális határátlépések, valamint”
4. rész „mivel számos javaslatot fogadtak el a külső határokon végzett biztonsági 

ellenőrzések megerősítése érdekében; mivel a tagállamok nagyobb rugalmasságot 
kértek a közrendet vagy a közbiztonságot fenyegető komoly veszély esetén 
ideiglenesen újra bevezetett határellenőrzéseket illetően,”

5. rész „az Európai Bizottság javaslatával összhangban;”

DY. preb.
1. rész „mivel az Unióban több terrorista támadást a hatóságok előtt ismert egyének 

követtek el;”
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2. rész „mivel a gépjármű-kölcsönző vállalatok nem képesek információt – például 
foglalásokra vonatkozó információt – cserélni a bűnüldöző szervekkel az adatok 
hivatalos figyelőlistákkal és rendőrségi adatbázisokkal való összevetése érdekében;”

FE. preb.
1. rész „mivel az eredményes terrorizmusellenes intézkedések és az emberi jogok védelme 

nem egymással ütköző, hanem egymást kiegészítő és kölcsönösen erősítő célok; 
mivel minden egyes személy alapvető jogait biztosítani és védeni kell,”

2. rész „és a terrorizmus elleni küzdelem terén megtett minden intézkedésnek a lehető 
legkisebb mértékben szabad érintenie az ártatlan és kívülálló lakosságot;”, kivéve: 
„ártatlan és kívülálló”

3. rész „ártatlan és kívülálló”

47. bek.
1. rész „hangsúlyozza, hogy a terrorista tartalmak automatikus észlelésére és 

szisztematikus, gyors, tartós és teljes körű eltávolítására van szükség, mégpedig 
biztosítékokat is tartalmazó egyértelmű jogi rendelkezések és emberi felülvizsgálat 
alapján;”, kivéve: „automatikus” és „gyors”

2. rész „automatikus”
3. rész „automatikus, gyors”
4. rész „továbbá rámutat, hogy meg kell akadályozni a már eltávolított tartalmak újbóli 

feltöltését; üdvözli a Bizottság jogalkotási javaslatát, amelynek célja a terrorista 
tartalmak online terjesztésének megakadályozása a weboldalak e tartalmak teljes 
körű eltávolítására való kötelezése révén; felszólítja a társjogalkotókat, hogy 
sürgősen dolgozzanak a javaslaton; „felhívja a tagállamokat, hogy a jogszabály 
elfogadásának késedelme esetén vezessenek be nemzeti intézkedéseket;”, kivéve: 
„teljes körű eltávolítására való kötelezése révén;”

5. rész „teljes körű eltávolítására való kötelezése révén;”

87. bek.
1. rész „felhívja azokat a tagállamokat, amelyek ezt még nem tették meg, hogy hozzanak 

létre a terrorizmus elleni nemzeti »fúziós központokat« vagy koordinációs 
egységeket, valamint koordinált adatbázisokat az érintett nemzeti hatóságok 
terrorizmussal kapcsolatos és hírszerzési információinak központosítása és 
keresésének, azonosításának és cseréjének megkönnyítése érdekében; továbbá úgy 
véli, hogy a proaktív helyi és adott esetben regionális politika előfeltétele egy átfogó 
nemzetbiztonsági politikának; felhívja a tagállamokat, hogy osszák meg az ezzel 
kapcsolatos bevált gyakorlatokat”

2. rész „amelyek egyike a belgiumi »Lokale integrale veiligheidscellen«”
3. rész „kölcsönös szakmai titoktartási kötelezettséggel, hogy azok az érdekelt felek is 

hozzájárulhassanak, akiknek hivatali kötelességük a titoktartás;”

ALDE, S&D:
FG. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a többéves keretével összefüggésében”
2. rész a fenti szövegrész

225. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „többéves keretének összefüggésében ... a terrorizmus elleni 

intézkedésekről;”
2. rész a fenti szövegrész

ALDE, Verts/ALE:
134. bek.
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1. rész „felkéri a Bizottságot, hogy készítsen értékelést a döntési lehetőségekről és egy 
olyan esetleges jogalkotási javaslat kapcsolódó hatásairól, amely kötelezi a 
repülőtér-üzemeltetőket, a nemzetközi autóbuszok és a nagysebességű vonatok 
üzemeltetőit megfelelőségi ellenőrzések elvégzésére az utasok beszállításakor annak 
ellenőrzése érdekében, hogy a jegyen szereplő személyazonosság megfelel-e az utas 
által felmutatott személyi igazolványnak vagy útlevélnek;”, kivéve: „a repülőtér-
üzemeltetőket, a nemzetközi autóbuszok és a nagysebességű vonatok üzemeltetőit„

2. rész „a repülőtér-üzemeltetőket, a nemzetközi autóbuszok és a nagysebességű vonatok 
üzemeltetőit„

3. rész „hangsúlyozza, hogy biztosítani kell, hogy a fuvarozókra ne rójanak olyan 
feladatokat, amelyek kizárólag a rendőrségre tartoznak, például a személyazonosság 
megfelelő ellenőrzése, illetve a személyazonosító vagy úti okmányok hitelességének 
ellenőrzése;”

Verts/ALE, S&D, GUE/NGL:
34. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és ebben az összefüggésben a saríára tekintettel csak 

azokat a vallási gyakorlatokat ösztönözzék és fogadják el, amelyek teljesen 
összhangban vannak a demokráciával, a jogállamisággal és az emberi jogokkal, 
valamint a tagállamok hatályos jogszabályaival;”

2. rész a fenti szövegrész

36. bek.
1. rész „felhívja a tagállamokat, hogy bővítsék a vallási vezetőknek szóló felsőoktatási 

lehetőségek kínálatát az Unióban, átlátható ellenőrzés mellett, és csak azokat a 
teológiai oktatási tanterveket akkreditálják, amelyek teljes mértékben tiszteletben 
tartják a demokráciát, a jogállamiságot, az emberi jogokat,”, kivéve: „teológiai”

2. rész „teológiai”
3. rész „valamint az európai országok semlegességét és demokratikus laicizmusát, 

szabálysértés esetén pedig vonják vissza az oktatási engedélyeket;”

Egyéb
A PPE képviselőcsoport visszavonta a 28. módosítást.

15. Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról

Jelentés: David McAllister (A8-0392/2018)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

1. bek. 6 ENF -

2. bek. 7 ENF -

3. bek. 8 ENF -

28 EFDD NSz - 82, 536, 185. bek., 1. fr. bek. után

29 EFDD NSz - 88, 522, 22

5. bek., 2. fr. bek. 9 ENF -



P8_PV(2018)12-12(VOT)_HU.docx 45 PE 632.674

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

8. bek. 23 Verts/ALE -

9. bek. 10T ENF -

10. bek. 11T ENF -

12 ENF -

rész.

1 +

11. bek.

bek. eredeti szöveg

2 +

12. bek. 13 ENF -

rész.

1 +

13. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 454, 150, 41

14. bek. 14 ENF -

15. bek. 15 ENF -

16. bek. 16 ENF -

rész.

1 +

18. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 540, 90, 16

19. bek. 17 ENF -

21. bek. 18 ENF -

rész.

1/NSz + 605, 16, 18

2/NSz + 420, 181, 39

21. bek. után 36 S&D

3/NSz + 509, 30, 92

19 ENF -

rész.

23.bek.

bek. eredeti szöveg

1/NSz + 536, 79, 33
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2/NSz + 547, 65, 23

3/NSz + 607, 22, 18

24 Verts/ALE -

20 ENF -

rész.

1/NSz + 528, 104, 15

2/NSz + 509, 111, 13

24. bek.

bek. eredeti szöveg

3/NSz + 417, 217, 1

24. bek. után 25 Verts/ALE NSz - 263, 374, 9

30 EFDD NSz - 106, 509, 25

33 GUE/NGL NSz - 103, 533, 11

26 Verts/ALE -

25. bek.

bek. eredeti szöveg NSz + 411, 167, 61

27 Verts/ALE NSz - 201, 422, 2426. bek.

bek. eredeti szöveg NSz + 456, 102, 87

34T GUE/NGL NSz - 161, 450, 26

31 EFDD NSz - 149, 480, 18

27. bek.

21 ENF -

22T ENF -

35 GUE/NGL NSz - 120, 448, 75

28. bek.

32 EFDD NSz - 169, 450, 17

G. preb. 1 ENF -

J. preb. 2T ENF -

K. preb. 3 ENF -

L. preb. 4 ENF -

M. preb. 5 ENF -
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 401, 173, 73

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
EFDD: 28., 29., 30., 31., 32. mód. 13. (2. rész), 18. (2. rész), 23., 24. (2. és 3. rész), 25., 26. 

bek.
Verts/ALE: 25., 27. mód.
S&D: 36. mód.
GUE/NGL: 33., 34., 35. mód. 24., 26. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
EFDD:
13. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és katonai”
2. rész a fenti szövegrész

18. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és társulási”
2. rész a fenti szövegrész

23.bek.
1. rész „a régióban a közelmúltban megrendezett parlamenti és elnökválasztásokat követően 

megerősíti, hogy továbbra is elkötelezett a latin-amerikai országokkal való szoros 
kapcsolatok kialakítása iránt, a mélyrehatóbb integráció és együttműködés 
sarokköveként előmozdítva a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok 
védelmét; mély aggodalmát fejezi ki a demokrácia, az emberi jogok és a 
jogállamiság tiszteletben tartásának hiánya miatt Kubában, Nicaraguában és 
Venezuelában;”

2. rész „aggodalommal veszi tudomásul a brazíliai választások fejleményeit, és reményét 
fejezi ki arra, hogy az új kormány továbbra is hűen követi a demokrácia és a 
jogállamiság útját;”

3. rész „elismerését fejezi ki a kolumbiai békefolyamatban érintett valamennyi fél 
erőfeszítéseiért; ismét kifejezi teljes körű támogatását e békefolyamat és annak 
tényleges végrehajtása iránt;”

24. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a katonai képességek összevonásán” és „valamint az ezzel 

összefüggő döntéshozatali hatáskörök átadására mutatott tagállami hajlandóságon,”
2. rész „a katonai képességek összevonásán”
3. rész „valamint az ezzel összefüggő döntéshozatali hatáskörök átadására mutatott 

tagállami hajlandóságon,”

S&D:
11. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „Oroszország részéről”
2. rész a fenti szövegrész

PPE:
36. mód.
1. rész „elítéli a nemzetközi humanitárius és emberi jogi jogszabályok súlyos megsértését 

Jemenben minden fél részéről,”
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2. rész többek között a Szaúd-Arábia vezette koalíció és a húszi lázadók által a polgári 
lakosság ellen intézett, megkülönböztetés nélküli támadásokat;”

3. rész „követeli a jemeni blokád azonnali feloldását, és felszólítja a konfliktusban érintett 
valamennyi felet, hogy az ENSZ égisze alatt folytassák a párbeszédet, és 
törekedjenek a fenntartható tűzszünet elérésére; üdvözli Németország, Dánia és 
Finnország kormányának azon döntését, hogy leállítják a Szaúd-Arábiába irányuló 
fegyverértékesítéseket; uniós szintű szankciók bevezetésére szólít fel a Dzsamál 
Hasogdzsi szaúd-arábiai újságíró meggyilkolásáért felelős személyekkel szemben;”

16. Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról

Jelentés: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

1. bek. 24 GUE/NGL -

2. bek. 2 Verts/ALE NSz - 206, 389, 39

5. bek. 25T GUE/NGL -

6. bek. 26T GUE/NGL -

27T GUE/NGL -7. bek.

16 EFDD -

8. bek. 28T GUE/NGL -

9. bek. 29T GUE/NGL -

10. bek. 30 GUE/NGL -

11. bek. 31 GUE/NGL -

13. bek. 32 GUE/NGL -

17T=
33T=

EFDD
GUE/NGL

-14. bek.

3 Verts/ALE NSz - 194, 393, 43

34 GUE/NGL -15. bek.

4 Verts/ALE NSz - 118, 472, 44

5 Verts/ALE -16. bek.

18 EFDD -

18. bek. 35 GUE/NGL NSz - 126, 475, 33
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

36 GUE/NGL -19. bek.

37 GUE/NGL -

20. bek. 19 EFDD -

21. bek. 20 EFDD -

27. bek. 38 GUE/NGL -

39T GUE/NGL -28. bek.

6 Verts/ALE NSz - 74, 496, 63

40 GUE/NGL -30. bek.

7 Verts/ALE NSz - 135, 450, 48

31. bek. 41 GUE/NGL -

42 GUE/NGL -32. bek.

8 Verts/ALE NSz - 152, 458, 20

34. bek. 9 Verts/ALE -

34. bek. után 10 Verts/ALE NSz - 176, 438, 18

36. bek. 43 GUE/NGL -

37. bek. 44 GUE/NGL -

38. bek. 45T GUE/NGL -

46 GUE/NGL -39. bek.

11 Verts/ALE NSz - 148, 460, 32

41. bek. után 12 Verts/ALE NSz - 131, 452, 44

46. bek. 13 Verts/ALE NSz - 155, 382, 96

48. bek. 14T Verts/ALE NSz - 144, 457, 33

50. bek. 47 GUE/NGL -

51. bek. 48 GUE/NGL NSz - 95, 484, 57

52. bek. 49T GUE/NGL -

53. bek. 50 GUE/NGL NSz - 95, 463, 60
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

15 Verts/ALE NSz - 131, 466, 28

21 EFDD -

54. bek. 51T GUE/NGL -

55. bek. 52S GUE/NGL -

57. bek. 53 GUE/NGL -

61. bek. 54 GUE/NGL -

63. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 441, 154, 42

64. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 434, 174, 19

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

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

10. bev. hiv. 22 GUE/NGL NSz - 157, 449, 30

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

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

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

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

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

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

23T GUE/NGL -A. preb.

1 Verts/ALE NSz - 232, 386, 15

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 376, 215, 41

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE: 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 15. mód.
EFDD: 63., 64. bek.
GUE/NGL: 22., 35., 48., 50. mód.

Külön szavazásra irányuló kérelmek
GUE/NGL: 3., 8., 11., 13., 18., 19., 20., 21. bev. hiv.

17. Éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia 2017. évi helyzetéről a világban és 
az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról
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Jelentés: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

1. bek. előtt 5 EFDD NSz - 111, 335, 160

5. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

23. bek. után 6 EFDD NSz - 80, 530, 14

7 EFDD NSz - 103, 355, 16428. bek. után

8 EFDD NSz - 157, 308, 163

rész.

1 +

2/NSz + 495, 93, 36

3/NSz + 487, 105, 28

4/NSz + 542, 51, 24

5/NSz + 503, 46, 68

6/NSz + 525, 60, 29

7/NSz + 427, 124, 59

8/ESz + 430, 125, 51

9/NSz + 417, 134, 52

10/NSz + 432, 139, 53

41. bek. bek. eredeti szöveg

11/NSz + 416, 128, 79

41. bek. után 9 EFDD NSz - 187, 290, 146

46. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

10 EFDD NSz - 133, 327, 16446. bek. után

11 EFDD NSz - 144, 448, 25

rész.

1 +

2 +

47. bek. bek. eredeti szöveg

3 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

4 +

12 EFDD NSz - 158, 316, 141

13 EFDD NSz - 174, 288, 151

47. bek. után

14 EFDD NSz - 145, 434, 32

48. bek. után 1 PPE NSz - 270, 271, 77

16 GUE/NGL ESz - 135, 249, 23853. bek.

bek. eredeti szöveg kül. +

17 GUE/NGL -57. bek.

bek. eredeti szöveg kül. +

62. bek. 15 EFDD NSz - 147, 441, 28

11. bev. hiv. 2T EFDD NSz - 72, 526, 22

24. bev. hiv. 3T EFDD NSz - 77, 490, 47

37. bev. hiv. 4T EFDD NSz - 137, 393, 87

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 369, 115, 119

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
EFDD: 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. mód. 41. bek.
ENF, ECR: 1. mód.

Külön szavazásra irányuló kérelmek
EFDD: 5., 46., 53., 57. bek.
ECR 41., 57. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
EFDD, PPE:
41. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „üdvözli, hogy az EU aláírta az isztambuli egyezményt,” és 

„felszólítja azokat a tagállamokat, amelyek még nem tették meg, hogy a lehető 
legrövidebb időn belül ratifikálják és hajtsák végre az isztambuli egyezményt;” 
„felszólítja ezért az EU-t, hogy segítsen az országoknak az ezzel a területtel 
kapcsolatos adatgyűjtés javításában és a nemzetközi jogi kötelezettségek 
teljesítésében;”, „kéri az EU-t, hogy működjön együtt más országokkal a szexuális 
és nemi alapú erőszak megelőzésére és kezelésére szolgáló finanszírozás és 
programozás növelése érdekében szerte a világban;”, „valamint a nők szexuális és 
reproduktív jogainak megsértését;”, kivéve: „szexuális és reproduktív”, „szexuális és 
reproduktív” és „és reproduktív”, „a szexuális ... való hozzáférést”, „és reproduktív”, 
„szexuális és reproduktív jogainak” és „elítéli az „általános tilalmi szabály” 
visszaállítását;”
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2. rész „üdvözli az EU globális stratégiájának benyújtását, és”
3. rész „felszólítja azokat a tagállamokat, amelyek még nem tették meg, hogy a lehető 

legrövidebb időn belül ratifikálják és hajtsák végre az isztambuli egyezményt;”
4. rész „felszólítja ezért az EU-t, hogy segítsen az országoknak az ezzel a területtel 

kapcsolatos adatgyűjtés javításában és a nemzetközi jogi kötelezettségek 
teljesítésében;”

5. rész „kéri az EU-t, hogy működjön együtt más országokkal a szexuális és nemi alapú 
erőszak megelőzésére és kezelésére szolgáló finanszírozás és programozás növelése 
érdekében szerte a világban;”

6. rész: „valamint a nők szexuális és reproduktív jogainak megsértését;” kivéve: „és a 
szexuális és reproduktív”

7. rész „a szexuális és reproduktív„
8. rész „a szexuális ... való hozzáférést”
9. rész „és reproduktív”
10. rész „és a szexuális és reproduktív jogaikkal kapcsolatos kérdésekben”
11. rész elítéli az „általános tilalmi szabály” visszaállítását;

EFDD, ECR:
47. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „sajnálatának ad hangot azon kísérletek miatt, amelyek 

megpróbálják akadályozni, rossz színben feltüntetni, sőt, bűncseleménynek 
nyilvánítani a humanitárius segítségnyújtást, és ragaszkodik ahhoz, hogy nagyobb 
kutatási és mentési kapacitásokat kell biztosítani a tengeren és szárazföldön bajba 
került emberek számára, hogy eleget tegyünk a nemzetközi jog szerinti elsődleges 
kötelezettségeinknek;”, kapcsolatos ENSZ-kezdeményezést, az ENSZ Menekültügyi 
Főbiztosságának a menekültekről szóló globális megállapodását, valamint az e 
megállapodásokban az emberi jogoknak tulajdonított kiemelt szerepet;”

2. rész „aggályát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy az EU külpolitikája a »migránskezelés« 
eszközévé válhat,”

3. rész „sajnálatának ad hangot azon kísérletek miatt, amelyek megpróbálják akadályozni, 
rossz színben feltüntetni, sőt, bűncseleménynek nyilvánítani a humanitárius 
segítségnyújtást, és ragaszkodik ahhoz, hogy nagyobb kutatási és mentési 
kapacitásokat kell biztosítani a tengeren és szárazföldön bajba került emberek 
számára, hogy eleget tegyünk a nemzetközi jog szerinti elsődleges 
kötelezettségeinknek;”

4. rész „üdvözli a biztonságos, rendezett és szabályos migrációra vonatkozó globális 
megállapodással kapcsolatos ENSZ-kezdeményezést, az ENSZ Menekültügyi 
Főbiztosságának a menekültekről szóló globális megállapodását, valamint az e 
megállapodásokban az emberi jogoknak tulajdonított kiemelt szerepet;”

18. Az Európai Védelmi Alap létrehozása

Jelentés: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

A Bizottság javaslatának elutasítására irányuló javaslat
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

A Bizottság 
javaslatának 

elutasítására irányuló 
javaslat

2=
12=

EFDD,
GUE/NGL

NSz - 141, 375, 15

Jogalkotási aktus tervezete

Az illetékes bizottság 
módosításai – 
tömbszavazás

1MR bizottság +

Az illetékes bizottság módosításai – külön szavazás

11. cikk, 6a. bek. 1MR bizottság NSz + 521, 58, 8

30. cikk, 2. bek. 1MR bizottság kül/ESz - 171, 421, 7

rész.

1 +

30. cikk, 3. bek. 1MR bizottság

2 -

Egyéb módosítások

5. cikk, 1. bek. 11 ECR -

rész.

1/NSz + 301, 287, 20

7. cikk, 1. bek. 6revM
R1=
13=

S&D
Verts/ALE

2/NSz - 283, 291, 37

6revM
R2

S&D ESz - 247, 342, 28

14-16 Verts/ALE NSz - 250, 334, 30

7. cikk, 2-4. bek.

1MR bizottság ESz + 327, 272, 20

1MR bizottság NSz + 382, 218, 187. cikk, 5. bek.

6revM
R3=
17=

S&D
Verts/ALE

NSz ↓

1MR bizottság +10. cikk, 2. bek., 
bevezető rész

26 EFDD ↓

10. cikk, 2. bek., b) 27 EFDD -
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

pont 1MR bizottság +

10. cikk, 2. bek. után 18 Verts/ALE NSz - 294, 313, 14

11. cikk, 1. bek. után 19 Verts/ALE NSz - 93, 468, 55

28 EFDD NSz - 136, 439, 4411. cikk, 4. bek.

1MR bizottság +

29rev EFDD NSz + 312, 281, 2511. cikk, 6. bek.

1MR bizottság NSz ↓

20 Verts/ALE NSz - 291, 327, 1011. cikk, 6. bek. után

21 Verts/ALE NSz + 320, 292, 9

12. cikk, 1. bek. 30T EFDD ESz + 292, 288, 41

13. cikk, 1. bek., e) 
pont után

7 S&D ESz - 246, 341, 40

22T Verts/ALE NSz - 268, 301, 5821. cikk

1MR bizottság NSz + 442, 163, 21

25. cikk, 3. bek. után 23 Verts/ALE NSz - 273, 338, 17

28. cikk, 1. bek. után 24 Verts/ALE NSz - 255, 353, 18

1MR bizottság +29. cikk, 2. bek.

8 S&D ↓

34. cikk, 1. bek. után 9 S&D NSz - 283, 319, 23

I. melléklet, 2. rész, 2. 
bek. után

10 S&D ESz - 292, 326, 7

25 EFDD NSz ↓10. preb.

1MR bizottság +

34. preb. 3 S&D -

4 S&D NSz + 354, 224, 4743. preb. után

5 S&D NSz + 311, 287, 29

szavazás: a Bizottság javaslata NSz + 337, 178, 109
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Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
EFDD: 2., 25., 28., 29. mód.
Verts/ALE: 13-17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24. mód., 1MR mód. (11. cikk, 6a. bek.), 1MR 

mód. (21. cikk)
S&D: 1MR mód. (7. cikk, 5. bek.), 1PC mód. (11. cikk, 6. bek.), 1MR mód. (11. cikk, 6. 

bek. után), 4., 5., 9., 13. (1. rész) mód.

Külön szavazásra irányuló kérelmek
S&D: 1MR mód. (7. cikk, 5. bek.), 1MR mód. (30. cikk, 2. bek.)

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
S&D:
1MR mód. (30. cikk, 3. bek.)
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „minősített és nem minősített”
2. rész a fenti szövegrész

13. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „– az etikai nyersanyagoknak és ellátási láncnak;”
2. rész a fenti szövegrész

19. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása ***I

Jelentés: Henna Virkkunen,  Marian-Jean Marinescu és  Pavel Telička (A8-0409/2018)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Jogalkotási aktus tervezete

Az illetékes bizottság 
módosításai – 
tömbszavazás

1MR bizottság +

Az illetékes bizottság módosításai – külön szavazás

6a. cikk 1MR bizottság kül. +

rész.

1 +

9. cikk, 2. bek., a) 
pont, i. alpont

1MR bizottság

2 +

rész.

1 +

9. cikk, 2. bek., a) 
pont, iii. alpont

1MR bizottság

2 +

14. cikk, 2. bek., a) 1MR bizottság rész.
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

1 +

2 +

pont

3/NSz + 519, 87, 14

14. cikk, 2. bek., ca) 
pont

1MR bizottság kül. +

14. cikk, 4. bek. 1MR bizottság kül. +

rész.

1 +

Melléklet, I. rész, 
„Indikátorok”, 1. sor

1MR bizottság

2 +

25. preb. után 1MR bizottság kül. +

1MR bizottság kül/ESz - 250, 367, 536. preb.

bek. eredeti szöveg kül/ESz - 205, 408, 6

Egyéb módosítások

2. cikk, 1. bek., 
bevezető rész

25 Verts/ALE NSz - 123, 496, 5

2. cikk, 1. bek., h) pont 
után

26 Verts/ALE ESz - 109, 506, 3

2. cikk, 1. bek., n) pont 62 GUE/NGL -

2. cikk, 1. bek., r) pont 
után

30 S&D ESz - 290, 323, 9

63 GUE/NGL ESz -

1MR bizottság +

3. cikk, 1. bek.

41 GUE/NGL NSz ↓

3. cikk, 2. bek., a) 
pont, i. alpont után

31 S&D NSz - 223, 380, 24

4T=
64T=

EFDD
GUE/NGL

NSz - 135, 488, 7

1MR bizottság +

3. cikk, 2. bek., a) 
pont, ii. alpont

17 ENF ↓
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

1MR bizottság +4. cikk, 2. bek.,  a) 
pont, bevezető rész

18 ENF ↓

42T GUE/NGL -

107 több mint 38 
képviselő

NSz - 218, 376, 27

4. cikk, 2. bek., a) 
pont, ii. alpont

1MR bizottság +

65T GUE/NGL -

43 GUE/NGL -

4. cikk, 2. bek., a) 
pont, iii. alpont

1MR bizottság +

32=
49=

S&D
Verts/ALE

NSz - 284, 339, 6

66 GUE/NGL NSz - 270, 337, 8

rész.

1/NSz + 335, 282, 7

9 ALDE

2/NSz - 282, 330, 9

1MR bizottság NSz ↓

4. cikk, 2. bek., b) pont

19 ENF ↓

1MR bizottság +4. cikk, 2. bek., c) pont

20 ENF ↓

4. cikk, 3. bek. 44T GUE/NGL -

rész.

1/NSz + 321, 295, 9

4. cikk, 5. bek. után 27 Verts/ALE

2/NSz - 167, 436, 9

4. cikk, 6. bek. után 96 EFDD NSz - 289, 326, 10

4. cikk, 7. bek. 45T GUE/NGL -

1MR bizottság NSz + 395, 218, 104. cikk, 8. bek.

2 ECR NSz ↓
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

5 EFDD ↓

46 GUE/NGL ↓

1MR bizottság +4. cikk, 9. bek.

97 EFDD NSz ↓

6. cikk, 1. bek. 47 GUE/NGL NSz - 61, 544, 19

87 EFDD NSz - 129, 490, 58. cikk, 1. bek. után

1MR bizottság +

88 EFDD NSz - 141, 480, 84. cikk, 2. bek., a) 
pont, ii. alpont

1MR bizottság +

89 EFDD -8. cikk, 3. bek., c) pont

1MR bizottság +

8. cikk, 3. bek., e) pont 90 EFDD -

35 S&D NSz + 357, 267, 68. cikk után

1MR bizottság ↓

1MR bizottság +9. cikk, 1. bek.

67 GUE/NGL -

9. cikk, 2. bek., a) 
pont, iii. alpont után

33 S&D ESz + 347, 264, 11

rész.

1/NSz - 290, 328, 8

9. cikk, 2. bek., b) 
pont, vi. alpont

98 EFDD

2/NSz - 159, 458, 9

9. cikk, 2. bek., b) 
pont, vii. alpont

99 EFDD NSz - 149, 465, 8

rész.

1/NSz - 281, 333, 12

9. cikk, 2. bek., b) 
pont, vii. alpont után

28 Verts/ALE

2/NSz - 120, 478, 21
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

9. cikk, 2. bek., b) 
pont, ix. alpont után

68 GUE/NGL -

6T=
69T=

EFDD
GUE/NGL

-

100 EFDD NSz - 29, 593, 9

1MR bizottság +

9. cikk, 2. bek., c) pont

21 ENF ↓

9. cikk, 3. bek., a) pont 34MR=
50=
70=

91MR=
92MR=

S&D
Verts/ALE
GUE/NGL

EFDD
EFDD

NSz - 287, 327, 12

34MR=
92MR=

S&D
EFDD

NSz - 297, 316, 7

71 GUE/NGL -

51 Verts/ALE -

34MR=
52MR=

72=
91MR=
92MR=

S&D
Verts/ALE
GUE/NGL

EFDD
EFDD

NSz - 289, 328, 5

9. cikk, 3. bek., a) pont 
után

52MR=
91MR=

Verts/ALE
EFDD

NSz - 152, 461, 11

9. cikk, 4. bek. után 101 EFDD -

11. cikk, 4. bek. után 73 GUE/NGL NSz - 271, 348, 9

11. cikk, 5. bek. 22 ENF -

13. cikk, 1. bek., a) 
pont

74 GUE/NGL -

75 GUE/NGL -13. cikk, 1. bek., a) 
pont után

1MR bizottság +

13. cikk, 1. bek., g) 
pont után

102 EFDD -
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

13. cikk, 1. bek., i. 
alpont

76 GUE/NGL -

103 EFDD NSz - 92, 518, 1313. cikk, 4. bek.

23 ENF -

14. cikk, 2. bek., b) 
pont

77 GUE/NGL -

14. cikk, 5. bek. után 36 S&D ESz - 305, 305, 4

15. cikk, 1. bek., c) és 
d) pont

38 + 39 több mint 38 
képviselő

ESz - 272, 332, 17

16. cikk, 1. bek. 48 GUE/NGL -

16. cikk után 40 több mint 38 
képviselő

ESz - 258, 353, 2

17. cikk, 1. bek., a) 
pont

24 ENF -

37=
53=
78=

S&D
Verts/ALE
GUE/NGL

NSz - 270, 338, 1127. cikk, 2. bek. után

10 ALDE NSz + 321, 280, 21

79T GUE/NGL -

1MR bizottság +

Melléklet, I. rész, 1. 
bek., táblázat, 7. sor

105 + 
106

ENF ↓

Melléklet, I. rész, 
táblázat, 10. sor után

94 EFDD NSz - 275, 337, 4

Melléklet, I. rész, 
táblázat, 12. sor után

80 GUE/NGL -

Melléklet, I. rész után 54 Verts/ALE NSz - 262, 351, 4

1MR bizottság ESz - 287, 326, 2

7 EFDD -

Melléklet, II. rész, 1. 
bek.

8 EFDD -
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Melléklet, III. rész, 1. 
pont, táblázat

81T=
104T=

EUL/NGL
EFDD

NSz - 124, 487, 9

Melléklet, V. rész, 2. 
pont, 1. bek., 1. fr. 

bek. után

93 EFDD NSz - 129, 484, 6

2. preb. 55 GUE/NGL -

3. preb. 11 ENF NSz - 97, 515, 4

3. preb. után 82 EFDD NSz + 305, 300, 8

56 GUE/NGL NSz - 259, 347, 5

1MR bizottság +

4. preb.

12 ENF NSz ↓

4. preb. után 83 EFDD -

6. preb. 13 ENF -

8. preb. 57 GUE/NGL ESz - 264, 342, 4

13. preb. után 95 EFDD -

3T=
58T=

EFDD
GUE/NGL

-

1MR bizottság +

14. preb.

14 ENF ↓

18. preb. után 59 GUE/NGL -

15 ENF NSz - 61, 547, 4

rész.

1 +

1MR bizottság

2/ESz + 434, 178, 3

20. preb.

60 GUE/NGL ↓

16 ENF -25. preb.

84 EFDD NSz - 116, 480, 19

26. preb. 85 EFDD NSz - 125, 472, 10
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

86 EFDD -29. preb.

1MR bizottság +

61T GUE/NGL -35. preb.

29 S&D ESz - 231, 381, 0

szavazás: a Bizottság javaslata NSz + 434, 134, 37

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ECR 2., 107. mód. 4. cikk, 8. bek. (1MR mód.)
Verts/ALE: 11., 12., 15., 25., 27., 28., 49., 50., 52., 54., 56., 64. mód.
GUE/NGL: 41., 47., 72., 73., 78., 81. mód.
S&D: 32/49., 66., 9., 1MR mód. [4. cikk, 2. bek., b. pont], 34/92. [9. cikk, 3. bek. „a 

347/2013/EU rendelet 14. cikkében meghatározott közös érdekű projektekkel 
kapcsolatos és az említett rendelet II. mellékletének 2. pontjában meghatározott 
energiainfrastruktúra-kategóriába tartozó intézkedések, amelyek maximális 
költségvetése az e rendelet 4. cikke (2) bekezdésének b) pontja alapján 
meghatározott költségvetés 15 %-a, és amelyek az első munkaprogramra, valamint 
kizárólag fenntartható megújuló hidrogént vagy biometánt használó intézkedésekre 
korlátozódnak;”] 34MR/52MR/72=91MR/92MR [9. cikk, 3. bek. után „az 
energiahatékonyság javításához hozzájáruló energetikai infrastrukturális 
projektekhez kapcsolódó intézkedések, amennyiben többek között a 
felhasználóoldali válaszon és az intelligens energiahálózatokon keresztül e projektek 
hatással vannak a határokon átnyúló energiaáramlásra;”] 34MR 
[energiahatékonyság], 37/53/78, 10

EFDD: 1MR mód.,14. cikk, 2. bek., a) pont (2. rész), 82., 84., 85., 87., 88., 91., 92., 93., 94., 
96., 97., 98., 99., 100., 103., 104. mód.

Külön szavazásra 
irányuló kérelmek 
Verts/ALE, GUE/NGL:

6a. cikk (1MR mód.)

EFDD: 14. cikk, 2. bek., ca) pont (1MR mód.), 14. cikk, 4. bek. (1MR mód.), 25. 
preb. után (1MR mód.)

S&D: Melléklet, II. rész, 1. bek., (1MR mód., = „A 4. cikk (2) bekezdése a) 
pontjának i. és ii. alpontjában említett költségvetési forrásokat olyan módon 
kell allokálni, hogy az biztosítsa a 9. cikk (2) bekezdésének a) és b) 
pontjában felsorolt intézkedések közötti egyensúlyt.”) 36. preb. (1MR mód.), 
36. preb. (a Bizottság javaslata) 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE:
1MR mód., 20. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a gázinfrastruktúrába irányuló beruházásokra”
2. rész a fenti szövegrész

9. mód.
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1. rész A teljes szöveg, kivéve: „15 és”
2. rész a fenti szövegrész

EFDD:
1MR mód., 14. cikk, 2. bek., a) pont
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és a területi hozzáférhetőség és az összeköttetések javítását 

támogató intézkedések;„ és „A legkülső régiókban végzett projektek esetében a 
társfinanszírozás arányát legfeljebb 85%-ban kell meghatározni;”

2. rész „és a területi hozzáférhetőség és az összeköttetések javítását támogató 
intézkedések;„

3. rész „A legkülső régiókban végzett projektek esetében a társfinanszírozás arányát 
legfeljebb 85 %-ban kell meghatározni;”

S&D:
1MR mód., 9. cikk, 2. bek., a) pont, i. alpont
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a repülőterekre”
2. rész a fenti szövegrész

1MR mód., melléklet, I. rész "Indikátorok", 1. sor
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a repülőterekre”
2. rész a fenti szövegrész

27. mód.
1. rész „Biztosítani kell az átláthatóságot és a polgárok részvételét a nagy projektek 

esetében”
2. rész „a tervezéstől a megvalósításig.”

28. mód.
1. rész „az EuroVelo hálózatnak ... való integrálására irányuló fellépés;”
2. rész „az Európai vasúti hálózatba”

98. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „javulásával” és „ infrastruktúra”
2. rész a fenti szövegrész

Verts/ALE, S&D:
1MR mód., 9. cikk, 2. bek., a) iii. pont
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a repülőterekre”
2. rész a fenti szövegrész

Egyéb
Tonino Picula, Ruža Tomašić és Cristian-Silviu Buşoi szintén aláírta a 107. módosítást.

20. EU–Ukrajna társulási megállapodás

Jelentés: Michael Gahler (A8-0369/2018)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

1 bek. után 8 GUE/NGL NSz - 55, 499, 40
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2. bek. után 9 GUE/NGL NSz - 76, 488, 27

17. bek. 18T GUE/NGL -

18. bek. 19T GUE/NGL NSz - 132, 446, 15

22. bek. 2 EFDD NSz - 65, 503, 30

27. bek. után 20 GUE/NGL NSz - 96, 443, 52

28. bek. után 21 GUE/NGL NSz - 86, 311, 193

22 GUE/NGL -44. bek.

1 Verts/ALE +

47. bek. 23 GUE/NGL NSz - 243, 336, 28

54. bek. után 3 EFDD NSz - 88, 499, 10

55. bek. 24 GUE/NGL NSz - 210, 327, 46

73. bek. után 10 GUE/NGL NSz - 75, 466, 43

79. bek. 25T GUE/NGL -

82. bek. 26 GUE/NGL NSz - 124, 461, 18

rész.

1 +

82. bek. után 7 PPE

2 +

84. bek. 27 GUE/NGL -

86. bek. 28T GUE/NGL -

5. bev. hiv. után 11 GUE/NGL -

7. bev. hiv. után 4 PPE +

A. preb. után 12 GUE/NGL -

D. preb. 13 GUE/NGL -

F. preb. 14 GUE/NGL -

H. preb. 15T GUE/NGL -

I. preb. 16 GUE/NGL NSz - 117, 450, 26
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

5 PPE +J. preb.

17 GUE/NGL -

J. preb. után 6 PPE +

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 433, 105, 30

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
EFDD: 2., 3. mód.
GUE/NGL: 8., 9., 10., 16., 19., 20., 21., 23., 24., 26. mód.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
S&D:
7. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „felszólítja az EU-t és tagállamait, hogy vezessenek be 

célzott szankciókat, amennyiben az ukrán katonákat nem engedik szabadon és 
amennyiben a helyzet további katonai súlyosbodására kerül sor; hangsúlyozza, hogy 
nem indokolt Oroszország részéről a katonai erő ilyen alkalmazása; komoly 
aggodalmának ad hangot amiatt, hogy ez az eset arra irányuló kísérlet, hogy 
Ukrajnának az Azovi-tengerrel kapcsolatos szuverén jogait lassan elvegyék azzal a 
céllal, hogy az Azovi-tengert Oroszország „belső tavává” és kizárólagos katonai 
övezetévé változtassák, és megbénítsák Dél-Kelet-Ukrajna gazdaságát; követeli, 
hogy Oroszország garantálja a Kercsi-szoroson keresztül és az Azovi-tengeren való 
hajózás szabadságát,”

2. rész a fenti szövegrész


