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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
több mint 38 képviselő alacsony küszöb (legalább 38 képviselő)
több mint 76 képviselő közepes küszöb (legalább 76 képviselő)
több mint 151 képviselő magas küszöb (legalább 151 képviselő)
TITK. titkos szavazás
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1. A vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének az Integrált 
Határigazgatási Alap részeként történő létrehozása ***I

Jelentés: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

egyetlen szavazás NSz + 602, 47, 32

2. Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által Albánia területén végzett 
fellépésekkel kapcsolatos EU–Albánia megállapodás megkötése ***

Ajánlás: Bodil Valero (A8-0463/2018)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

szavazás: egyetértés NSz + 601, 68, 25

3. Az EU–Kirgizisztán partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt 
jegyzőkönyv (Horvátország csatlakozása) ***

Ajánlás: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

szavazás: egyetértés NSz + 620, 48, 27

4. EU–Kirgizisztán átfogó megállapodás

Jelentés: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

egyetértés szavazás nélkül (az eljárási szabályzat 113. cikkének (6) bekezdése)

5. Önvezető gépjárművek az európai közlekedésben
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Jelentés: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

egyetlen szavazás NSz + 585, 85, 26

6. A gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő 
használata ***I

Jelentés: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

1. cikk, (1) bek., 1. 
pont, b) alpont után

2006/1/EK irányelv, 2. 
cikk, (2) bek., b) pont 

után

32=
33rev=

S&D
GUE/NGL

NSz - 329, 355, 8

1. cikk, 1. bek., 2. pont
2006/1/EK irányelv, 3. 

cikk, 1. bek. után

28=
34=

S&D
GUE/NGL

NSz + 349, 343, 6

1. cikk, 1. bek., 3. pont 
után

2006/1/EK irányelv, 5. 
cikk után

29=
35=

S&D
GUE/NGL

NSz - 341, 352, 3

1. cikk, 1. bek., 3. pont 
után

2006/1/EK irányelv, 5. 
cikk után

30=
36=

S&D
GUE/NGL

NSz - 325, 370, 3

1. cikk után, 
1071/2009/EK 

rendelet
6. cikk, 1. bek., 3. 
albek., b) pont, v. 

alpont után

31rev2
=

37rev2
=

S&D
GUE/NGL

NSz - 312, 376, 9

szavazás: a Bizottság javaslata NSz + 340, 316, 38

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
S&D: 28., 29., 30., 31., 32. mód.

Egyéb
A 27. módosítást elfogadhatatlannak nyilvánítják.
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7. Az EU és egyes harmadik országok között megkötött egyes megállapodásokban 
szereplő kedvezmények ideiglenes visszavonása ***I

Jelentés: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Ideiglenes megállapodás

Ideiglenes 
megállapodás

40 bizottság NSz + 544, 58, 94

Közös nyilatkozat 41 bizottság +

8. A vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program létrehozása ***I

Jelentés: Maria Grapini (A8-0464/2018)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

Az illetékes bizottság 
módosításai – 
tömbszavazás

1-61 bizottság +

szavazás: a Bizottság javaslata NSz + 596, 44, 57

9. Az Európai Beruházási Bank alapokmányának módosítása *

Jelentés: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

szavazás: a Tanács 
határozattervezete

NSz + 591, 43, 59

10. A nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítése az Európai Parlamentben

Jelentés: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1 +

6. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 573, 84, 36

rész.

1 +

13. bek. bek. eredeti szöveg

2/ESz - 311, 371, 7

rész.

1 +

17. bek. bek. eredeti szöveg

2/ESz + 361, 303, 31

rész.

1 +

20. bek. bek. eredeti szöveg

2/ESz + 385, 266, 37

21. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 360, 288, 39

rész.

1 +

2/NSz + 362, 303, 14

24. bek. bek. eredeti szöveg

3/ESz + 414, 231, 43

rész.

1 +

27. bek. bek. eredeti szöveg

2/ESz + 373, 309, 12

rész.

1 +

28. bek. bek. eredeti szöveg

2/ESz + 363, 317, 10

rész.

1/NSz + 568, 83, 37

33. bek. bek. eredeti szöveg

2/NSz + 347, 289, 50
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

34. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 441, 210, 37

35. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 329, 322, 40

36. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 405, 224, 60

39. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 433, 176, 68

rész.

1 +

41. bek. bek. eredeti szöveg

2/ESz + 366, 312, 16

45. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 369, 303, 18

rész.

1 +

50. bek. bek. eredeti szöveg

2/ESz + 430, 204, 53

2 ALDE +J. preb.

bek. eredeti szöveg kül. ↓

S. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 568, 71, 48

U. preb. bek. eredeti szöveg kül. +

rész.

1 +

V. preb. bek. eredeti szöveg

2 -

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 492, 126, 75

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
S&D: S. preb.; 6. bek. (2. rész), 24. bek. (2. rész), 34., 35., 36. bek.
EFDD: 33., 34., 35., 39. bek.

Külön szavazásra irányuló kérelmek
ALDE: J. preb.
PPE: U. preb.; 21., 34., 35., 36., 39., 45. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
S&D:
6. bek.
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1. rész „örül a nemek közötti egyenlőség azon női és férfi példaképeinek, valamint azon 
kezdeményezéseknek, mind a Parlament igazgatásában, mind pedig politikai szinten, 
amelyek aktívan hozzájárulnak a nemek közötti egyenlőség és az esélyegyenlőség 
megteremtéséhez;”

2. rész „ösztönzi továbbá a nemi sztereotípiák minden formájának leküzdésére szolgáló 
különböző szerepmodellek előmozdítását;”

PPE:
V. preb.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „férfiak által elkövetett”
2. rész a fenti szövegrész

13. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „különösen a Ni Una Menos globális mozgalommal,”
2. rész a fenti szövegrész

17. bek.
1. rész „üdvözli, hogy a parlamenti bizottságok többsége cselekvési terveket fogadott el a 

nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítésével kapcsolatban a munkájuk során, és 
hogy sokan már benyújtották azt a nemek közötti esélyegyenlőség általános 
érvényesítésével foglalkozó hálózathoz; felhívja ezért a fennmaradó néhány 
bizottságot, hogy kövessék ezt a példát; megállapítja azonban, a tervek sokféleségét 
és azok megvalósításának hiányát; felszólít egy közös, nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó cselekvési terv elfogadására az Európai Parlament számára, úgy, hogy ez 
rendelkezéseket tartalmazzon legalább a nemek egyenlő képviseletéről minden 
parlamenti munka során és a Parlament valamennyi szervében, a nemi dimenzió 
bevezetéséről minden politikai tevékenységbe és munkatervezésébe, és a nemek 
szempontjából semleges nyelvezet használatáról minden dokumentumban;”

2. rész „kéri az eljárási szabályzat ennek megfelelő módosítását;”

20. bek.
1. rész „felszólít a parlamenti bizottságok közötti szorosabb együttműködésre, amelynek 

célja, hogy valódi nemi dimenziót biztosítsanak jelentéseik számára, és 
hangsúlyozza annak fontosságát, hogy valamennyi parlamenti bizottság tiszteletben 
tartsa a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság hatásköreit, mind a bizottság által 
előterjesztett, a nemek közötti egyenlőség érvényesítéséről szóló módosítások 
elfogadása” és „révén”;

2. rész „mind pedig a hatásköri ütközések elkerülése érdekében történő együttműködés”

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

28. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „minden politikai szektorban”
2. rész a fenti szövegrész

33. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „tömörített listákkal vagy egyéb módszerekkel, például 

paritásos listákkal”
2. rész a fenti szövegrész

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

50. bek.
1. rész „elismerését fejezi ki a Parlament titkárságán belül a felső- és középvezetői 

álláshelyek tekintetében a nemek közötti egyenlőség javítása terén elért eredmények 
miatt, de megjegyzi, hogy annak ellenére, hogy a Parlament tisztviselőinek többsége 
nő, a felső- és középvezetői álláshelyeken még mindig nagyon alacsonyan vannak 
képviselve: 2017 végén a Parlament titkárságán a főigazgatók 15,4 %-a, az 
igazgatók 30,4%-a és az osztályvezetők 36,2 %-a volt nő;”

2. rész „ezért emlékeztet arra, hogy amikor azonos profillal (tapasztalatokkal, végzettséggel 
stb.) rendelkező jelentkezők közül kell választani, részesítsék előnyben az 
alulreprezentált nemet;”

S&D, PPE:
24. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „kötelező” és „c) a zaklatás elleni bizottságok megerősítése 

azzal, hogy összevonják őket egy változó összetételű bizottságba, amelynek 
összetétele az adott ügytől függ, tagjai szakértők, például jogászok és orvosok, mint 
állandó bizottsági tagok;”

2. rész „kötelező”
3. rész „c)  a zaklatás elleni bizottságok megerősítése azzal, hogy összevonják őket egy 

változó összetételű bizottságba, amelynek összetétele az adott ügytől függ, tagjai 
szakértők, például jogászok és orvosok, mint állandó bizottsági tagok;”

Egyéb
Az 1. módosítást visszavonták.

11. Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás

Jelentés: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

szavazás: állásfoglalás 
(a szöveg egésze)

NSz + 526, 126, 43

12. Az uniós költségvetés közszféra reformjára való felhasználásának értékelése

Jelentés: Brian Hayes (A8-0378/2018)

Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

szavazás: állásfoglalás 
(a szöveg egésze)

NSz + 549, 99, 49

13. Uniós iránymutatások, valamint a vallás vagy meggyőződés szabadságának az 
Európai Unión kívüli előmozdításáért felelős uniós különmegbízott megbízatása

Jelentés: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)
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Tárgy NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

szavazás: állásfoglalás 
(a szöveg egésze)

NSz + 576, 46, 73

14. A nemek közötti egyenlőség és az adópolitikák az EU-ban

Jelentés: Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

rész.

1 +

1. bek. bek. eredeti szöveg

2/ESz - 283, 400, 9

3. bek. bek. eredeti szöveg kül. -

6. bek. 2 több mint 76 
képviselő

NSz - 322, 336, 36

12. bek. 3 több mint 76 
képviselő

NSz + 343, 311, 33

12. bek. után, 
„Társasági adózás” 

alcím

bek. eredeti szöveg kül/ESz + 351, 322, 12

13. bek. bek. eredeti szöveg kül. -

14. bek. bek. eredeti szöveg kül. -

17. bek. bek. eredeti szöveg kül. -

17. bek. után, „Tőke- 
és vagyonadók” alcím

bek. eredeti szöveg kül/ESz + 357, 321, 14

20. bek. 4 több mint 76 
képviselő

NSz + 337, 290, 60

24. bek. 5 több mint 76 
képviselő

NSz - 314, 341, 34

25. bek. 6 több mint 76 
képviselő

NSz - 318, 319, 50

26. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 414, 240, 29
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Tárgy Mód. 
sz.

Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz – 
észrevételek

28. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz - 282, 399, 6

32. bek. bek. eredeti szöveg NSz - 275, 370, 37

36. bek. bek. eredeti szöveg kül. -

38. bek. 7 több mint 76 
képviselő

+

41. bek. 8 több mint 76 
képviselő

NSz - 303, 348, 39

43. bek. 9 több mint 76 
képviselő

+

rész.

1 +

J. preb. bek. eredeti szöveg

2/ESz + 345, 322, 19

K. preb. 1 több mint 76 
képviselő

ESz - 301, 357, 28

Q. preb. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 358, 284, 44

R. preb. bek. eredeti szöveg kül. -

S. preb. bek. eredeti szöveg kül. -

V. preb. bek. eredeti szöveg NSz - 330, 336, 23

X. preb. bek. eredeti szöveg NSz - 332, 334, 19

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 313, 276, 88

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE: 5., 6. mód.
PPE: 2., 3., 4., 5., 6., 8. mód.
több mint 76 
képviselő

V., X. preb.; 32. bek.

Külön szavazásra irányuló kérelmek
több mint 76 
képviselő

Q., R., S., V., X. preb.; 3., 13., 14., 17., 26., 28., 32., 36. bek. „Társasági adózás” 
alcím, „Tőke- és vagyonadók” alcím

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
több mint 76 képviselő
J. preb.
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1. rész „mivel a Bizottság „Stratégiai szerepvállalás a nemek közötti egyenlőségért (2016–
2019)” című szolgálati munkadokumentuma azonosítja a nemek egyenlősége 
szempontjából alapvető területeket, köztük az adópolitikát,”

2. rész „de nem kötelezi vagy szólítja fel a tagállamokat a nemek közötti egyenlőség 
érvényesítésére;”

1. bek.
1. rész A teljes szöveg, kivéve: „kitérve arra is, hogy adóügyi politikájukat vizsgálják meg a 

nemek közötti egyenlőség szempontjából”
2. rész a fenti szövegrész

Egyéb

Gunnar Hökmark és Anders Sellström visszavonták aláírásukat az 1–9. módosításról.


