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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. A nemteljesítő kitettségekre vonatkozó minimális veszteségfedezet ***I

Jelentés: Esther de Lange és Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Szavazás: Határozat 
intézményközi 

tárgyalások 
megnyitásáról

+

Egyéb
A szavazást a Verts/ALE és a GUE/NGL képviselőcsoport kérte az eljárási szabályzat 69c. 
cikkének megfelelően.

2. A kereskedelmi viták gyorsított rendezése

Jelentés: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018) (az összes parlamenti képviselő többsége szükséges)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

egyetlen szavazás NSz + 521, 35, 14

3. Az Unió űrprogramjának és az Európai Unió Űrprogramügynökségének 
létrehozása ***I

Jelentés: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Az illetékes bizottság 
módosításai – 
tömbszavazás

1-108
110-
222

bizottság +

Az illetékes bizottság 
módosításai – külön 

szavazás

109 bizottság kül. -

1. cikk, 1. bek. 226 GUE/NGL NSz - 107, 454, 13

14. cikk, 1. albek., d) 
pont után

223 ECR -

25. cikk, 1. albekezdés 
után

224 ECR -
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

50. cikk, 1. albek., a) 
pont, 3. fr. bek. után

227 EFDD NSz - 84, 469, 22

8. preb. 225 GUE/NGL -

szavazás: a Bizottság javaslata NSz + 483, 68, 19

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
GUE/NGL: 226. mód.
EFDD: 227. mód.

Külön szavazásra irányuló kérelmek
több mint 38 
képviselő

109. mód.

4. A Digitális Európa programnak a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozása 
***I

Jelentés: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Az illetékes bizottság 
módosításai – 
tömbszavazás

1-21
23-73
75-84
86-149
151-
201

bizottság +

rész.

1 +

22 bizottság

2 +

rész.

1 +

74 bizottság

2 +

rész.

1 +

Az illetékes bizottság 
módosításai – külön 

szavazás

85 bizottság

2 +



P8_PV(2018)12-13(VOT)_HU.docx 4 PE 632.675

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1 +

150 bizottság

2 +

I. melléklet, 2. rész, 2. 
albek., 3. pont után

203 EFDD NSz - 74, 443, 54

I. melléklet, 5. rész, I. 
alrész, 5. pont

204 EFDD NSz - 141, 403, 27

I. melléklet, 5. rész, I. 
alrész, 3. albek.

205 EFDD NSz - 253, 299, 27

9. preb. után 202 EFDD NSz - 103, 448, 23

szavazás: a Bizottság javaslata NSz + 491, 38, 51

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
EFDD: 202., 203., 204., 205. mód.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE:
22. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és az Unió stratégiai autonómiájának”
2. rész a fenti szövegrész

74. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a stratégiai autonómia”
2. rész a fenti szövegrész

85. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az Európai Unió stratégiai autonómiájának biztosítása 

mellett.”
2. rész a fenti szövegrész

150. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „ illetve nem kérdőjelezi meg az Unió stratégiai 

autonómiáját.”
2. rész a fenti szövegrész

5. USA–EU megállapodás a polgári repülés biztonságának szabályozásában történő 
együttműködésről ***

Ajánlás: Theresa Griffin (A8-0432/2018)
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Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

szavazás: egyetértés NSz + 529, 19, 31

6. Az egyes digitális szolgáltatások nyújtásából származó bevételek után fizetendő 
digitális szolgáltatási adó közös rendszere *

Jelentés: Paul Tang (A8-0428/2018)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Az illetékes bizottság 
módosításai – 
tömbszavazás

1
3-5
7-8

10-13
15-19

23
26

29-34
36-40
45-49

52

bizottság +

rész.

1 +

2 bizottság

2/ESz - 264, 303, 15

rész.

1 +

6 bizottság

2/NSz + 439, 134, 7

9 bizottság NSz + 312, 253, 15

14 bizottság kül. +

20 bizottság kül. +

21 bizottság kül. -

22 bizottság kül. +

Az illetékes bizottság 
módosítása: külön 

szavazás

25 bizottság NSz - 244, 331, 8
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

27 bizottság NSz + 490, 40, 52

28 bizottság kül. +

35 bizottság NSz + 308, 250, 20

42 bizottság kül. +

43 bizottság kül. +

44 bizottság kül. +

51 bizottság kül. +

„adóköteles bevételek” 56-58 PPE ESz - 234, 335, 12

63 GUE/NGL NSz - 128, 444, 8

54=
60=

több mint 38 
képviselő 

GUE/NGL

NSz - 254, 311, 15

8. cikk, 1. albek.

41 bizottság NSz + 304, 59, 216

55=
61=

több mint 38 
képviselő 

GUE/NGL

-24. cikk után

50 bizottság NSz + 458, 59, 66

3. preb. után 53=
59=

több mint 38 
képviselő 

GUE/NGL

-

62 GUE/NGL NSz - 122, 451, 835. preb.

24 bizottság +

szavazás: a Bizottság javaslata NSz + 451, 69, 64

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
EFDD: 25., 27., 41., 50. mód.
GUE/NGL: 62., 63. mód.
ENF: 6. mód. (2. rész), 9., 25., 50. mód
S&D: 35., 54/60. mód.

Külön szavazásra irányuló kérelmek
PPE: 14., 20., 21., 22., 25., 28., 35., 42., 43., 44., 51. mód.
EFDD: 28., 51. mód.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
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ENF:
6. mód.
1. rész „A megoldás megszületéséig – amelynek elfogadása és végrehajtása időbe telhet – a 

tagállamokra nyomás nehezedik, hogy intézkedést hozzanak e területen, tekintettel 
annak kockázatára, hogy társasági adóalapjuk időközben jelentősen romlik. A 
tagállamok által egyénileg hozott és nem összehangolt intézkedések az egységes 
piac széttöredezettséget és a verseny torzulását okozhatják, akadályozhatják az új 
digitális megoldások kifejlesztését és visszafoghatják az Unió egészének 
versenyképességét. Ezért egy olyan átmeneti megoldásra irányuló összehangolt 
megközelítés elfogadására van szükség, amely az átfogó megoldás megszületéséig 
célzott módon kezeli a problémát. Az átmeneti megoldást ideiglenesen korlátozni 
szükséges, hogy még véletlenül se válhasson állandóvá. Ezért a hatályvesztés 
időpontjára vonatkozó rendelkezést kell bevezetni, amelynek eredményeképpen ezen 
irányelv rendelkezéseinek alkalmazása átfogó – lehetőleg nemzetközi szintű – 
megoldás kidolgozása esetén automatikusan megszűnik.”

2. rész „Ha 2025. december 31-ig nem születik megegyezés az átmeneti megoldásról, akkor 
a Bizottságnak az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés 116. cikke alapján 
javaslatot kell benyújtania, míg az Európai Parlament és a Tanács a rendes 
jogalkotási eljárással összhangban jár el. Ez alapvető fontosságú annak érdekében, 
hogy késedelem nélkül megállapodásra lehessen jutni, és elejét lehessen venni 
annak, hogy a tagállamok egymás után nemzeti szintű digitális adókat vezessenek 
be.”

PPE:
2. mód.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és az immateriális javaktól”
2. rész a fenti szövegrész

7. A jelentős digitális jelenlétre kivetendő társasági adó *

Jelentés: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Az illetékes bizottság 
módosításai – 
tömbszavazás

1-5
8

10-15
19
21

25-29
34-39

bizottság +

6 bizottság NSz + 452, 54, 60

7 bizottság kül. -

8 bizottság kül. -

Az illetékes bizottság 
módosításai – külön 

szavazás

9 bizottság rész.
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

1 +

2/NSz - 234, 329, 19

3/NSz - 178, 346, 46

16 bizottság kül. -

17 bizottság kül. -

18 bizottság kül. -

20 bizottság NSz - 204, 364, 10

22 bizottság kül. -

23 bizottság kül. +

24 bizottság kül. -

30 bizottság kül. +

31 bizottság NSz + 330, 212, 38

32 bizottság kül. +

33 bizottság NSz + 300, 248, 33

8. preb. után 40 Verts/ALE NSz + 429, 140, 10

szavazás: a Bizottság javaslata NSz + 439, 58, 81

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE: 40. mód.
GUE/NGL: 6., 33. mód.
ECR 40. mód.
ENF: 9. mód. (2. és 3. rész), 20, 31., 33. mód.

Külön szavazásra irányuló kérelmek
PPE: 7., 8., 16., 17., 18., 20., 22., 23., 24., 30., 32., 33. mód.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ENF, PPE:
9. mód.
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1. rész „Az irányelv egyik alapvető célkitűzése az egész belső piac ellenálló képességének 
javítása annak érdekében, hogy meg lehessen felelni a digitalizált gazdaság 
megadóztatásával kapcsolatos kihívásoknak, tiszteletben tartva ennek során nemcsak 
az adósemlegesség elvét, hanem a szolgáltatások szabad mozgását is az egységes 
európai piacon, anélkül, hogy az uniós és a nem uniós vállalkozások között 
megkülönböztetésre kerülne sor. Ez a célkitűzés a tagállamok önálló fellépésével 
nem valósítható meg kielégítő módon, mert a digitális vállalkozások egy adott 
joghatóság területén való fizikai jelenlét nélkül vagy csupán csekély fizikai jelenlét 
mellett is képesek határokon átnyúló tevékenységet folytatni, ezért olyan 
szabályokra van szükség, amelyek biztosítják, hogy azon joghatóságok területén 
adózzanak, ahol a nyereségre szert tesznek. Ebből a határokon átnyúló dimenzióból 
adódóan az uniós szintű kezdeményezés hozzáadott értéket jelent a különböző 
nemzeti intézkedésekhez képest. A jelentős digitális jelenlétre vonatkozó szabályok 
Unión belüli összehangolt alkalmazásának biztosítása érdekében a teljes belső piacra 
kiterjedő közös kezdeményezésre van szükség. A tagállamok egyoldalú és 
különböző megközelítései hatástalanok lehetnek, és a nemzeti politikák közötti 
ellentmondások, a piactorzulások és az uniós vállalkozások elé gördített adóügyi 
akadályok következtében az egységes piac fragmentációjához vezethetnek. Ezért 
külön figyelmet kell fordítani annak biztosítására, hogy az uniós megközelítés 
méltányos legyen, és ne kerüljön sor megkülönböztetésre egyetlen tagállammal 
szemben sem. Mivel az irányelv célkitűzései uniós szinten jobban megvalósíthatók, 
az Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében meghatározott 
szubszidiaritás elvével összhangban intézkedéseket fogadhat el. Az említett cikkben 
foglalt arányosság elvével összhangban ez az irányelv nem lépi túl az e célok 
eléréséhez szükséges mértéket.”

2. rész „Az adópolitika nemzeti hatáskörbe tartozik, de az EUMSZ 115. cikke egyértelműen 
kimondja, hogy a Tanács az Európai Parlamenttel, valamint a Gazdasági és Szociális 
Bizottsággal folytatott konzultációt követően, különleges jogalkotási eljárás 
keretében, egyhangúlag irányelveket fogad el a tagállamok olyan törvényi, rendeleti 
vagy közigazgatási rendelkezéseinek közelítésére, amelyek közvetlenül érintik a 
belső piac megteremtését vagy működését. Ezen irányelv nem vonja maga után a 
társasági adókulcsok harmonizációját az Unióban,”

3. rész „tehát nem korlátozza a tagállamok azon képességét, hogy saját területükön a 
digitális szolgáltatások bevételeire alkalmazandó igazságos társaságiadó-kulcsokat 
állapítsanak meg.”

8. Irán, nevezetesen Naszrín Szotúdeh ügye

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, 
B8-0566/2018, B8-0567/2018

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0562/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)

5. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

rész.14. bek. bek. eredeti szöveg

1 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2/ESz + 321, 241, 7

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 522, 6, 38

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B8-0562/2018 Verts/ALE ↓

B8-0563/2018 ECR ↓

B8-0564/2018 GUE/NGL ↓

B8-0565/2018 S&D ↓

B8-0566/2018 ALDE ↓

B8-0567/2018 PPE ↓

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
PPE: zárószavazás (RC-B8-0562/2018)

Külön szavazásra irányuló kérelmek
S&D: 5. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
S&D:
14. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a gazdasági és politikai kapcsolatok terén történő további 

előrelépés alapvető feltételeként”
2. rész a fenti szövegrész

9. Egyiptom, nevezetesen az emberi jogok védelmezőinek helyzete

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, 
B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0568/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)

rész.

1 +

11. bek. bek. eredeti szöveg

2/ESz - 248, 288, 20
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

17. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

19. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 283, 249, 21

H. preb. bek. eredeti szöveg kül. +

L. preb. bek. eredeti szöveg kül. +

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) +

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B8-0568/2018 Verts/ALE ↓

B8-0569/2018 ECR ↓

B8-0576/2018 EFDD ↓

B8-0578/2018 GUE/NGL ↓

B8-0579/2018 S&D ↓

B8-0580/2018 ALDE ↓

B8-0581/2018 PPE ↓

Külön szavazásra irányuló kérelmek
ECR 17. bek. L. preb.
PPE: 19. bek. H. preb.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE:
11. bek.
1. rész „hogy egy olyan pillanatban, amikor Egyiptom a demokrácia és a jogállamiság 

megszilárdítására törekszik,”
2. rész a fenti szövegrész

10. Tanzánia

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, 
B8-0574/2018, B8-0575/2018

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0570/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1 +

G. preb. bek. eredeti szöveg

2 +

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) +

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B8-0570/2018 ECR ↓

B8-0571/2018 Verts/ALE ↓

B8-0572/2018 GUE/NGL ↓

B8-0573/2018 S&D ↓

B8-0574/2018 ALDE ↓

B8-0575/2018 PPE ↓

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ECR
G. preb.
1. rész „mivel sok gyermek és serdülő, különösen a lányok emberi jogi visszaéléseknek és 

ártalmas gyakorlatoknak vannak kitéve, beleértve a széles körben elterjedt nemi 
erőszakot, a testi fenyítést, a gyermekházasságot és a serdülőkori terhességet, 
amelyek megnehezítik vagy lehetetlenné teszik az iskoláztatást;”

2. rész „mivel a tanzániai kormány akadályozza a szexuális és reproduktív egészségügyi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést, és megfélemlíti az ilyen szolgáltatásokról 
tájékoztatást nyújtó szervezeteket;”

11. Blokklánc: előretekintő kereskedelempolitika

Jelentés: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

egyetlen szavazás NSz + 433, 25, 92

12. A személyes adatok Japán által kínált védelmének megfelelősége

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0561/2018
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Állásfoglalási indítvány B8-0561/2018
(LIBE bizottság)

7. bek. 2 PPE ESz + 277, 258, 4

17. bek. 3 PPE ESz - 237, 305, 3

18. bek. után 9 S&D +

19. bek. 4 PPE ESz + 307, 242, 2

20. bek. bek. eredeti szöveg kül. -

23.bek. 5 PPE +

24. bek. 6 PPE -

26. bek. 10 S&D +

6. bev. hiv. után 7 S&D +

M. preb. 1 PPE +

T. preb. után 8 S&D +

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 516, 26, 11

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
PPE: zárószavazás

Külön szavazásra irányuló kérelmek
PPE: 20. bek.

13. Összeférhetetlenség és az uniós költségvetés védelme a Cseh Köztársaságban

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0582/2018
(PPE, ECR, Verts/ALE)

1. bek. 1 ALDE -

3. bek. után 2 S&D ESz + 295, 202, 51

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 434, 64, 47
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai

B8-0582/2018 PPE ↓

B8-0583/2018 Verts/ALE ↓

B8-0584/2018 GUE/NGL ↓

B8-0585/2018 ALDE ↓

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
PPE: zárószavazás (RC-B8-0582/2018)

Egyéb kérdések
Neoklis Sylikiotis visszavonta aláírását az RC-B8-0582/2018 sz. közös állásfoglalási indítványról.

14. Az európai ombudsman 2017. évi tevékenységei

Jelentés: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

6. bek. 5 PPE ESz - 245, 281, 3

12. bek. 6 PPE ESz - 245, 277, 8

13. bek. 7 PPE NSz + 273, 249, 8

14. bek. 8 PPE -

15. bek. 9 PPE -

16. bek. 10 PPE -

18. bek. 11T PPE -

19. bek. 12 PPE -

20. bek. 13 PPE NSz - 239, 267, 25

14 PPE NSz - 235, 285, 821. bek.

bek. eredeti szöveg NSz + 330, 181, 18

15 PPE NSz - 204, 318, 822. bek.

bek. eredeti szöveg NSz + 363, 157, 5
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

23.bek. 16 PPE -

26. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 379, 132, 10

27. bek. 17 PPE -

28. bek. 18 PPE -

33. bek. bek. eredeti szöveg kül. +

35. bek. 19T PPE NSz - 183, 337, 4

40. bek. 20T PPE NSz - 198, 317, 7

46. bek. 21T PPE NSz - 214, 304, 3

K. preb. 1T PPE -

S. preb. 2 PPE -

X. preb. bek. eredeti szöveg kül. +

Y. preb. 3 PPE -

4 PPE NSz - 199, 314, 6AC. preb.

bek. eredeti szöveg NSz + 366, 149, 6

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 368, 15, 135

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE: 13., 15., 19., 20., 21. mód.
EFDD: 4., 7., 14., 15., 19. mód. 21. bek.
ENF: 4., 15., 21. mód. 22., 26. bek. AC. preb.

Külön szavazásra irányuló kérelmek
ALDE: 33. bek. X. preb.
PPE: 21. bek.

15. A Petíciós Bizottság 2017. évi tanácskozásai

Jelentés: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

2. bek. 6 EFDD +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

7 EFDD ESz + 125, 308, 16

rész.

1 +

3. bek.

bek. eredeti szöveg

2 +

rész.

1 +

4. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

rész.

1 +

2 -

9. bek. bek. eredeti szöveg

3 +

9. bek. után 1 PPE ESz + 308, 102, 42

rész.

1 -

2 +

3 +

10. bek. bek. eredeti szöveg

4 +

rész.

1 +

11. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

rész.

1 +

19. bek. bek. eredeti szöveg

2 +

rész.

1 +

23.bek. bek. eredeti szöveg

2 +
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

8 EFDD ESz - 104, 326, 18

rész.

1 +

26. bek.

bek. eredeti szöveg

2/ESz + 227, 211, 13

27. bek. 3T PPE NSz - 200, 221, 30

rész.

1 +

2 +

30. bek. bek. eredeti szöveg

3 -

J. preb. 4 EFDD -

rész.

1 +

S. preb. bek. eredeti szöveg

2 -

U. preb. 5 EFDD ESz - 200, 211, 36

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 342, 34, 39

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE: 2., 3. mód.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ALDE:
23.bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „határozottan úgy véli, hogy a Bizottságnak, a Tanácsnak és 

a tagállamoknak egységesen és hatékony módon eleget kell tenniük a munkacsoport 
végleges jelentésében foglalt ajánlásoknak;”

2. rész a fenti szövegrész

26. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „hogy a múltban nem így történt, és hogy a korábbi sikeres 

kezdeményezések nem jártak kézzelfogható jogalkotási eredménnyel;”
2. rész a fenti szövegrész

S. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „feltéve, ha azokkal az elejétől fogva a Petíciós Bizottság 

titkársága foglalkozhat;”
2. rész a fenti szövegrész
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PPE:
3. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az egyes felelőtlen tagállamok által alkalmazott”
2. rész a fenti szövegrész

4. bek.
1. rész „hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a Bizottság és más uniós intézmények, 

valamint a tagállamok nemzeti, regionális és helyi hatóságai közötti együttműködést 
egy olyan uniós szabályrendszer elfogadásának és érvényesítésének biztosítása 
érdekében, amely magasabb szintű társadalmi igazságosság elérésére, valamint a 
minden polgárt megillető gazdasági, szociális és kulturális jogok teljes körű és 
hatékony védelmére irányul; kiemeli, hogy aktívabb együttműködésre van szükség a 
tagállamok képviselőivel a bizottsági üléseken, és gyorsabban nyomon kell követni a 
Petíciós Bizottságtól érkező megkereséseket; ezért felszólítja a nemzeti és európai 
szintű hatóságokat, hogy vállaljanak határozott kötelezettséget azért, hogy a petíciók 
kezelését és megoldását prioritásként kezelik;”

2. rész „ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy számos petíció esetében a Bizottság 
felületes választ adott;”

11. bek.
1. rész „rámutat, hogy a munkavállalók bizonytalan munkafeltételeivel kapcsolatos petíciók 

vizsgálata során több tagállamban állapítottak meg számos munkavállalókat érintő 
visszaéléseket és megkülönböztetéseket, megerősítve, hogy ilyen esetekben 
nincsenek hatékony intézkedések e visszaélések megelőzésére és megfelelő 
szankcionálására;”

2. rész „helyteleníti, hogy a Bizottság jelentős késedelmeket halmozott fel az uniós 
munkaügyi szabályozás egyes tagállamok általi megsértésével kapcsolatos eljárások 
kezelésében, ami lehetővé teszi, hogy a munkavállalók jogainak megsértése évekig 
fennálljon;”

19. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „43 millió” és „dízelüzemű jármű” 
2. rész a fenti szövegrész

ALDE, PPE:
9. bek.
1. rész „úgy ítéli meg, hogy a különböző petíciók kezelésének teljes következetessége 

érdekében a beérkezett petíciókat teljes mértékben a Petíciós Bizottságnak kellene 
kezelnie, és hogy titkársága számára e célból több erőforrást kell elkülöníteni;” „a 
különböző petíciók kezelésének teljes következetessége” és „érdekében”

2. rész a fenti szövegrész
3. rész „hangsúlyozza, hogy a Petíciós Bizottság 2016 januárjában elfogadott 

iránymutatásai átláthatóvá és egyértelművé teszik a petíciók kezelését és a 
döntéshozatali folyamatot;”

10. bek.
1. rész „határozottan bírálja, hogy a Bizottság mérlegelési jogkört biztosít magának a 

polgárok által bejelentett, egyedi ügyekkel kapcsolatos jogsértések kezelése 
tekintetében;”

2. rész „megjegyzi, hogy a polgárok által benyújtott panaszok (akár egyedi esetek) az 
„Uniós jog: jobb eredmények elérése a jobb alkalmazás révén” című, 2016. évi 
bizottsági közleménnyel  összhangban álló, alapos és időben történő kivizsgálásának 
elmulasztása akadályozhatja az esetleges súlyos rendszerszintű gyakorlatok mielőbbi 
megértését,”
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3. rész „és számos polgár kárára a többszörös jogsértések fennmaradását eredményezheti, és 
ezzel a Bizottság szinte teljes egészében a nemzeti bíróságokra hárítja annak 
felelősségét, hogy a rendszerszintű jogsértések eseteit leszámítva nyomon kövessék 
az uniós jogszabályok esetleges megsértését; e koncepció értelmezését túl 
kétértelműnek tartja, és a környezetvédelmi jogszabályok terén különösen károsnak 
tartja e megközelítést;”

4. rész „úgy ítéli meg, hogy ez visszalépés az uniós környezetvédelmi jogszabályok 
végrehajtásával kapcsolatos korábbi megközelítéshez képest, és a Szerződések 
őreként a Bizottságra háruló kötelezettségek általános megszegése;”

30. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a petíciók benyújtóihoz hasonlóan megilleti a 

visszajelzéshez”, „hasonlóan” és „vagy más hatóságok általi”
2. rész „a petíciók benyújtóihoz hasonlóan megilleti a visszajelzéshez” és „hasonlóan” 
3. rész „vagy más hatóságok általi”

Egyéb
A PPE képviselőcsoport visszavonta a 2. módosítást.


